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ZEER AANZIENLIJKE VERGADERING!

ZEER GEACHTE MEDELEDEN!

Vcolgens den inhoud van § 38 des Reglements voor het Koninklijk

InfHtuut mij verpligt vindende , otn invcr aandacht een kort Ver-

flag voor te dragen van de werkzaamheden der Klasfc, waarvan ik de

eer heb het Stkretariaat waar te nemen, zal ik U niet lastig vallen mec

een wijdloopig verhaal van hetgeen "ter regeling onzer werkzaamheden ge-

diend heeft. Het is U allen bekend, Mijne Heercn, hoe gebrekkig tot nu

loe is voorzien geworden in onze behoeften
; gcene boekerij , gebrek aan

eenige werkplaats , eene vergaderzaal , die flechts twce derde van onze Le«

den kan bevatten , zijn zoo vele beletfelen , die de werkzaamheden ecner

Klasfe , welke op proefondervindelijke Wijsbegeerte haren roem moest ves-

tigen, grootendeels verlammen en als buiten allen regel ftcllen.

Wat de Klasfe vermogt, is intusfchen door haar verrigt geworden; zij

bepaalde op den aSften van Hooimaand 11. een rooster van tourbeurten,

waarop elk der Leden zal verpligt zijn, eene Verhandeling voor te lezen,

eene waarneming mede te deelen , of eenige belangrijke bedenking in over-

weging te brengen, gefchikt om de aandacht der Leden op te wekken, en

tot wisfeling van gedachten aanleiding te geven.
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Onze Klasfe in vijf Sectien verdeeld zijnde, is hierbij deze fchikldng

-getroffen , dat liet eerfte J^id der Eerfte Sectie een aanvang roake , vervol-

gens het eerde Lid der Tweede Sectie en zoo voorts, daarna de tweede in^

rang van elke Sectie, in de orde der Sectien, en zoo vervolgens.

Wij verwachten van deze regeling zeer veel goeds, en zijn langs dien

weg beflèndig zeker , van nimmer eenige Vergadering te zuHen bijwonen

,

waar men niet , den tijd zulks toelatende , op de voordragt van eenig'.

belangrijk ftuk te hopen hebbe. En daarvoor alleen heeft men willen*

zorgen. Het fpreekt toch van zelve, dat men niet in elke Vergadering der--

Klasfe zoodanige voordragten zal' kunnen houden.

De aard der Eertle Klasfe en het vertrouwen, dat Zijne Majesteit, dé'

Koning, wel in de kunde van hare Leden gelieft te flellen, brengen mede^

dat al dikwerf weinig of geen- tijd overfcbiet- van het voorlezen des opge-

dragenen last, het benoemen der Kommisfiën, om aan dezelve te voldoen,-

of van de Rapporten, welke men meent, dat voegzaam op dezelve. zouden

kunnen dienen,

Ik zal van deze lastgevingen een opeenvolgend verhaal doen, opdat U,.

Mijne Heeren , het gewigr van de Werkzaamheden der Eerfte Klasfe , zelfs,

bij. hare gebrekkige orgamfatie, te beter in het oog valle.

Zijne Majesteit, ten volle bekend met het nut, dat de oprigting eener.

^cóJe Polyiechniq;ic aan. Frankrijk had aangebragt , verlangde ernftig

,

dat de Eerfte Klasfe tot een onderwerp van het naauwkeurigst onderzoek

zoude maken , hoe hier te Lande eene School in den fmaak van de reeds-

genqemde zou behooren te worden ingerigt , ten einde kundige lieden te

vormen in het vak vaa den Waterftaat, in dat der Zeevaart en in dat der

Artillerie,, en welke de lïieest. gefcliikte middelen zouden zijn, die tot

daarftelliiig van dezelve behoorden bij de hand genomen te wordem

De Eerfte Klasfe, dezen geëcrbiedigden last tot een onderwerp harer

overweging makende , vond al aanftonds zwarigheid in het verfchil van

uitgcbieidheii in beide Rijken, waardoor in ons Vaderland de jaarjijkfche
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Belioeftë van kundige lieden voor den Waterftaat, Zeevaart en Artillerie^

2ich , in tegenoverftclling van Frankrijk , tot een zeer klein getal bepaalt , en'

alzoo groote onkosten zouden moeten aangewend worden , zonder een daar aan

gcëvenredigd nut;rn de tweede plaats kwanv in aanmerking het onberadenej

om eene blootelijk theoretirdie School op te rigten , waaruit de jongelingen,

reeds te verre in jaren gevorderd, tot her praktikale zouden overgaan,

doch wel voornamelijk en in de derde plaats het reeds bellaan van goede

Scholen van Marine, Artillerie en Genie, zoo als ook voor den Water-

flaat, die met eenige weinige veranderingen tot een zeer hoogen trap van'

volmaaktheid zouden te brertgen zijn;

Het befliiit was dan, aan Zijne Excellentie den Minister van Binnen-

landfche Zaken te kennen te geven, dat de Eerfte Klasfe van het Infti-

tuut , zich in de onmogelijkheid bevindende , om eenige inrigting voor te

flaan in den fmaak van die gene, welke in Frankrijk onder den naam van'

Ecdle Polytechnique bekend is, die aan de weldadige bedoelingen van

Zijne Majesteit, tot welzijn van het Koningrijk genoegzaam zoude beant-

woorden , van meening is , dat Zijne Majesteit volkomen Hoogstderzelver

heilzaam oogmerk zou kunnen bereiken, door, met confervatie van dC

beide thans beftaande Scholen , zoo van Artillerie en Genie , als van'

Marine , zoodanige niet zeer groote of kostbare veranderingen en ampliatiën'

aan dezelve toe te brengen, als waardoor liet effect van eene Polytechni'

fchc School dadelijk zoii worden daargcfteld, en waartoe het Zijner Ma-'

jesteit, des begeerent^e, aan de noodige inlichting geenszins zou ont*-

breken.

De Eerfte Klasfé had het genoegen, dat Hare confideïatiën den volko^*

menften bijval ontmoeteden van hunne Excellentiën , den Minister van""

Binnenlandfche Zaken en den Directeur - Generaal van Kunlten en VVeten--

fchappen. Dodi Zijne Majesteit vond goedt, bij decifie, genomen- te

Utrecht den aden van Grasmaand dezes jaars , Moogstdeszclfs intentie over^

ièn aard van de op te rigtene School nader te kennen te geven, en diens-'

'-" A s voK
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volgens een ontwerp voor deze School van de Ee.ifte Klasfe te ver-»

langen.

De Heereix van swinden, rossyn, floryn, krayenhoff, goudri-

AAN en vROLiK, reeds te voren met dit onderzoek belast geweest, gingen

op nieuw alle gronden na , welke hen liet oprtgten eeiier Polytechnifche

Scliool afradend hadden doen voordellen , en kwamen na herhaalde raadple-

gingen te rug op hun eens gegeven advies. Zij voegden echter, om ten

volle aan Zijiwr ^1ajcsteits begeerte te voldoen, er een Ontwerp bij van

eene Centrale School van Kunflen en JFetenfchappen , die de plaats der

Franfche Polytcclinifche School zou kunnen vervangen , ingevalle Zijne

Majesteit de aangevoerde gi-onden tegen derzelver oprigting niet vvigtig

genoeg vinden niogte.

De Klasfe zich met dit rapport en ontwerp vereenigd liebbende , zXya

beide deze Hukken aan den Minister van Binnenlandfche Zaken, in ant-

w,oord op den last van Zyne Majesteit, gezonden geworden. ,\

De Ilollandfche natie heeft al dikwerf ondervonden , dat zij bij Ultlandcrs

op een zeer lagen trap van vvetenfchappelijke waarde gefield wordt. Zulk

eene geringe verwachting, als zekere Heer l'avocat , in het Departement

des Appenins , van haar had opgevat , zou zij echter met reden van nie-

mand gevreesd hebben. Een voordel van negentien fluks grootendeels ge-

waande uitvindingen, waaronder zelfs een middel tegen de eksteroogen,

eene vaas, uit wier kraan men achtervolgens , zonder verandering van liet

binnen bevatte vocht , onderfcheidene vloeiftofFen kan aftappen en andere

Ilukjes, kwam op last van Zijne Majesteit in handen der Eerfle Klasfe,

ten einde hare gedachten mede te deelen, of een derzelven binnen dit

Koningriik van nut zoude kunnen zijn.

De Eerfle Klasfe, hierop hare gedachten uitbrengende, maakte dan ook

geepe zwarigheid, op bekomen berigt van de Heeren rossyn, van, ma»

RUM , KRAYENHOFF , BLANKEN en VROLIK , aan Zijuc Majesteit te

ad"
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advireren , om de voordragt van den Heer l'avocat blootelljk aan té

netnen voor notificatie. ;uv ;i'jii--;>

"j'i" "'7

Het behaagde Zijner Majesteit, op ecne binnenlandfche reis, te Zalt*

Bommel in het groote Gasthuis, getroffen door een ongeluklcig voorwerp,

dat, van zijne verftandelijke vermogens beroofd, geheel naakt en in den

dlendigften toefiand aan Hoogstdenzeiven was voorgekomen , door dpn

Minister van Binnenlandfche Zaken aan de Eerde Klasfe te doen gelasten,

om het noodige onderzoek na dezen krankzinnigen te doen, ten einde na-

dere kennis van dészelfs ziekte te' bekomen, en denzelveii' zoo mogelijk

aan de maatfchappij te rug te geven.

De Klasfe niets vuriger verlangende , dan aan de menschlievende pogin»

gen Zijner Majesteit te beantwoorden, droeg het verlangde onderzoek op

aan de Heeren van geuNs , bonn, driessen, brugmans, k Roven

REiNWARDT, die hctzclvc met de meeste zorge ter harte namen, doch,

na rijp overleg , tot het ontmoedigend befluit moesten komen , dat zijne

wezenloosheid als de uiterftc graad van verftandsverbijstering was aan te

nierken, die reeds twaalf jaren geduurd had; bij welke in den beginne de

pogingen van een zeer bekwamen arts vruchteloos geweest waren, en die

federt door deskundigen voOr geheel ongeneeslijk gehouden is; dat aldus,

in een zoo zeer hopcloozen toefland , van eene Op nieuw te beproeveoe ge*

neeswijze niet wel geheele hcirftelling zoude te hopen zijn.'
"'^'-'^ '''" ^Jli!""i

Zij floegen echter eenige middelen voor, die tot leniging van dészelfs

ongelukkigen toefland veel zouden kunnen bijbrengen.

Van dit een en ander is aan Zijne Excellentie, den Minister van Bin-

nenlandfche Zaken, in tijds verflag gedaan.

Het was op last Zijner Majesteit, dat de Eerfte Klasfe geraadpleegd

werd over een Werkje van den Heere b. g. sage , fur les Monters ou

Cf'
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Cimem. De Heeren vrolik, paets van troostwyk en blankew,

daartoe verzocht zijnde, maakten deze Verhandeling tot een onderwerp

van rijpe overweging ; doch , gelijk meermalen het geval is , wanneer mea

de uitvindingen en behoeften van het eeue land met het andere gaat ver-

gelijken, zij moesten den inhoud van dit werkje voox Frankrijk van be-

hang, de voorgedragene zaken nuttig achten, zonder te kmmen aanraden,

om de daarin voorgeltelde middelen in ons Vaderland te beproeven.

Wij bezitten meer , dan een Cement , wiens deugdelijkheid onbetwistbaar

1$, Iets anders zou het wezen, zijne voorgeftelde vereenigingen van flof*

fen aan te wenden , tof het maken van huisgeraden ^ die het kostbare

marmer vervangen. Daar echter de Gckommittecrden vreesden, dat het

gebrek van derzelver duurzaamheid , als verliezeiide hunnen glans en hard-

heid , zoodra zij eenigen tijd in de opene lucht geplaatst zijn , een groot

beletfel zou zijn in derzelver toepasfing op de huishoudkunde, Iipbben zy

0!>k het beproeven daarvan niét durven aanbevelen. ^
De Klasfe verecnigdc ^ich met hun Verflag en gaf den Minister, over-

ccnkomftig hetzelve, bcrigt. Waarfclüjalijk , dat in het Verflag aan Zijne

Jvlajcsteit , betrekkelijk deze zaak , flechts de concluöe is medegedeeld , dat

camelijk de Eerde Klasfe in de- Verhandeling van den Hsere sage ,
geene

genoegzame gronden vond , om als nuttig te oordeclen , dat van de daarin

.voorgeftelde middelen in dit Rijk proeven genomen worden. Het had ten

minfte ten gevolge^ dat bij eene nadere aanfchrijving van den Mmister van

Jünncnlandfclie Zaken aan de Klasfe de last Zijner Majesteit werd overge-

'bragt, om de redenen van dit B.fluit op te geven.

,Zij nam de vrijheid, zulks aan den Minister eerbiedig onder het oog te

brengen, beroepende zich ten dezen op haar bevorens uitgebragt Verflag.

Waaruit zelfs een en andere grond van afraden als op nieuw werdea

jpoortgcbragt.

On-



"Onder de voomaamtle bronnen van binnenlandfche welvaart kan men

-de fteenbakkerijen gevoegelijk rangrdiikken. Wat men daar aan verbetert,

is eene weldaad , der burgerlijke maatfchappij aangebragt. Het voorftd van

FRAN901S JULES MEN3ART , tot het oprigten van fteenbakkerijen langs het

IJ, waardoor de fteenen, hoewel van gelijke deugdzaamheid, als die,

welke men thans gebruikt, tot merkelijk mindere prijzen zouden kunnen

•worden geleverd , kon gevolgelijk Zijner Majesteit niet , dan bijzonder aan-

genaam zi-n. Hoogstdezelve begeerde diensvolgcns , dat de Eerfte Klasfe

dit voorftel in overweging zoude nemen , ten einde daarop te kunnen die-

nen van berigt.

De Klasfe bragt haren last over op de 'Heeren van barneveld , paetb

VAN TROOSTWYK cn KOPS, wclkc door hun uitgewerkt rapport bewezen,

dat ook zij deze zaak voor z«r belangrijk gehouden hadden. Men kon

•echter, -ra het onpartijdigst onderzoek tot geen ander befluit komen, dan

dat de Klasfe tot haar leedwezen moest verklaren , dat zij de Memorie van

den Heer mensart niet van dien aard belchouwde , om eenige bezuini-

gingen of verbeteringen te weeg te brengen, en alzoo geene onderneming

op de voorgedragene wijze kon aanraden; dat zij wijders zich gedrongen

vond , te adviferen , dat het maken van kleine veld-ovcns , of het gebruik

van fteenkolen boven turf , 'bij onze fteenbakkerijen geene aanmoediging of

onderfteuning van het Gouvevnpmpnt zou verdienen te erlangen.

Wat de Landbouw toebrenge tot de echte bronnen van Nationale wel-

vaart, hebben ons vooral de laatfte jaren , waarin de overige middelen vau

beftaan zoo jammerllik veel leden , ten duidelijkfte doen opmerken. Men

"heeft zich dan ook met meerder ernst op dezen tak van nijverheid gaan

toeleggen , en zoo wel de inzigten van opgeklaai"de lieden , die een aan-

merkeliik gedeelte van hun vermogen daarvoor veil hadden, als de befcher-

'lïiing van het 'Gouvernement hebben dcnzelven nu reeds een graad van

'.volkomenheid doen bereiken, waaraan men vóór ettelijke jaren nog met

£ se-
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reden fcheen te moeten wanhopen. Zijne Majegteit, de beste gevoelens

yoor Hoogstdeszelfs Rijk koesterende, laat hierom ook geene gelegenhekJ

voorbijgaan , die Hoogstdenzelvcn voorkomt, van nuttige toepasfmg op den

Landbouw te kunnen geacht worden.

Het nog zeer onlangs gegeven blijk vfnden wij in de mededeeling van

veertien boeken en eenige modellen , betrekkelijk de Landbouwkunde , za-

mengefteld en vervaardigd door den Heer cointereaux, Profeslbr in de

LanJbouwkunde te Parij's , met het verzoek , dat de Eerftc Klasfc , met te

rug zending dier (tukken, hare gedachten opgcve nopens de geCchiktfte

wijze, waarop aan Zijner Majesteits verlangen, om de daarin te vinden

algemeen nuttige zaken en behandelingen in dit Rijk voort te planten,

zoude kunnen voldaan worden.

De Eerde Klasfe in overweging nemende , dat het groottle gedeelte dezer

flukken uit een bouwkundig oogpunt moest befcliouvvd worden , vond

goed, om, volgens $ 2.6 des Reglements voor het Koninklijk Inftituut,

aan de Vierde Klasre te verzoeken , twee Leden te. benoemen , om niet de

Hceren kops, van eys , serrurirr en reinwardt, den voorgemelden

last des Konings tot een onderwerp van gemecnfchappelijk overleg te

maken.

Waaraan voldaan zijnde , bleek het wederom genoegzaam , gelijk boven

reeds werd aangemerkt, dat inrigtingen, hoewel nuttig in zich zelve, niet

altijd of onbepaaldelijk van het eene land op het andere kunnen worden

overgebragt.; De. Klasfe immers vond zich gedrongen, hoofdzakelijk te

bengten,dat de voorgeflagene wijze van bouwen des Heercn cointereaux

voor ons land altoos van weinig nut zoude zijn. Immers zoo wij, al

ware het ook op een fteenen grondOag, eenen muur van klei wilden op-

. halen , zou het veelvuldig water , waaraan wij bloot ftaan , de moerasfige

.grond, waarop wij bouwen, de vochtige luchtsgcfteldheid , die het grootfte

gedeelte van het jaar in dit Rijk heerscht, dit alles zou ons genoegzaam

keren, dat wij vcrgeeflchen arbeid hadden aangevangen.
' Vaa
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Van alle de overige zaken, in de ftukken van den Heere cointereaux
vervat, en tot onderfcheidene andere gedeelten van Land -Architectuur

betrekkelijk , is aan de Gekommitteerden ook niets voorgekomen , hetgeen

niet hier te lande reeds bekend en in gebruik is , of hetgeen zij , als nut-

tig en der navolging en invoering waardig oordeelden. Overeenkom ftig

hetwelk aan Zijne Excellentie, den Minister van Binnenlandfche Zaken i«

berigt geworden.

Onder de gevaren, waaraan men zich op rijtuigen vindt blootgefteld , is

geen der minften het onbefuisd rennen van tomelooze paarden. In dea

vergevorderden ftaat der werktuigkunde fchijnt het echter aan geene mid-

delen te moeten ontbreken, om deze dieren in bedwang te houden, op

hét oogenblik zelfs , dat men zulks begeert. In Engeland gaf men er eene

voldoende proef van. Immers reeds in het jaar i8oa verkende men pa-

tent op zulk een middel, door zekeren meyer uitgevonden, en gaf de

befchrijving en afbeeldingen daarvan in liet licht.

De Heer mever du pré, Amfterdamsch Rijtuig- en Tuigenmaker»-

bragt, met hctïclfde oogmerk, aan een zijner rijtuigen zekeren toeftel aan,

en ondervond van dcnzelven de gewenschte uitwerking. Anderzins niet in

bedwang te houdcne of hollende paarden, werden eensklaps tot ftaaa

gebragt. Zich uitvinder wanende van dit foo kostbaar middel, vervoegt

bij zich bij rekeste aan Zijne Majesteit , den Koning , ten einde op

deze uitvinding voor hem en zijne erven of regtverkrijgenden
, gedurende

een bepaald getal jaren, octrooi te bekomen.
,

Dit rekest komt in handen van den Heere aeneae , Advifeur voor Wis-,

en Natuurkunde bij het Ministerie van Binnenlandfche Zaken. Bij wiens.

Rapport de eerfle uitvinding van dezen toeftel den Heere weyer du pré

betwistbaar gemaakt wordt. Zijne Excellentie, de Minister van Binnen-

landfche Zaken advifeert dien overeenkom ftig aan Zijne Majesteit. Hoogst-

dczclve vindt goed het ftuk andermaal aan het Ministerie van Binnenland-

B a fche



dia-T

fche Zaken te zenden, ten einde door het liiflituat te doen verifïceren-, ÓF'

MEYER nu ERÉ waarlijk de uitvinder zij..

1 De Eerde Klasfe, waaraan. de Minister van Eercdienst en Binnenlandfche

-

Zaken goedvond , dit onderzoek op te dragen , bragt hetzelve over op hare

Leden van swinden, floryn en pabts van troostwyk. Uit wier

Verflag bleek, dat, hoewel weyer du pré gccne aaiifpraak maakte op de

eerfte uitvinding, hij echter ftellig verzekerde, van het Engelsch werk-

niets geweten te hebben, maar alleen door veel nadenkens , veranderingen

en verbeteringen van zijn eerfte denkbeeld, eindelijk vóór ruim anderhalf'

jaar dezelve uitvinding tot dien ftaat van volmaaktlieid gebragtte hebben,

als waarin zij zich thans bevindt.

De Klasfe meende alzoo, aan den Ministervan Eerediensten Binnen-

land fclie Zaken blootelijk te moeten berigten, dat meyer du pré de

eerfie of oor/pror,kelijke uitvinder niet is, ais kunnende, hoe vele over-'

eenkomst er tusfchen den toeflel van beide meyers ook zijn moge, door:

haar niet beflist worden, of meyer du pré VA'aarlijk uitvinder zij, zonder.'

van het vroeger beiïaan van iets dergelijks kennis gedragen te hebbeu.

Nadat zijne Majesteit dé wet bepaald had over dé Maten en Gevvigten',-fc

behaagde het den Minister van Binnenlandfche Zaken , de Eerfte Klasfe

van het Koninklijk Inftituut bij eene zepr vereerPiide Misfive uit te noodi-

gcn, zich onledig te honden met het nafporen der middelen en maatre-'

gcten, vpclkci naar haar inzien, zullen moeten worden l>ij de hand geno-'

men tot de, op de meest gefchikte wijze, invoering binnen dit Rijk van'

de wet , betrekkelijk het algemeen ftelfel van Maren en Gewigten, en om
aan Zijne Excellentie het refultaat daarvan en de daaruit gevloeide voor-

dragten , fuccesfivelijk te willen doen toekomen , voegende bij gemelde

Misfive cenige gedrukte exemplaren van het deswegens verhandelde bij de-

dcriïe. Sectie van. den Staatsraad , en ccne gcauthentifeerde kopij van het

De*-
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Bckreet vati Zijne Majesteit van clen i Februari) 1809, N**. i , Iioudettde

de over de Maten en Gevvigten uitgevaardigde wet.

De Klasfe, hoezeer genegen, om aan des Ministers eervolle uitnoodiging

te voldoen, zou zich echter door den om (lag van dit werk zeer bezwaard,

gevonden , en welligt de meeste vergaderingen daaraan hebben moeten be-

fleden , zoo niet enkele van hare Leden deze moeljelijke taak hadden

willen overnemen. Men kwam dan tot de benoeming van een Kommis-

foriaal, beftaande uit de Heeren van swinden, aeneae, van beecic.

CALKOEN, FOKKER, KRAYENHOFF, VAN DEN ENDE , PAETS VAN'

TROOSTWYK en VROLiK. De eerfle zorg dezer Kommisfie beftond in het

vragen van de noodige inlichting over den aard van de haar opgedragene

werkzaamhetlen , in het bijzonder op eenige aan den Minister van Bin-

nenlandfche Zaken voorgeftelde punten. Waarop de Minister, bij deszelf*

Misfive van den 6den van Grasmaand 11. flellig verzocht, dat alfcs, wat

tot de invoering van het nieuwe Maten- en Gevvigten - ftelfel behoort, en^

dus ook met name de (lof, gedaante en hoeveelheid van de benoodigd»

Maten en Gewigten en derzelver ftandaarts bij de Kommisfie uit de Eerde

Klasfe tot dit werk benoemd, een onderwerp van derzelver overweging:

uitmake, en alzoo aan Zijne Excellentie een Volledig plan worde gcfup-

pediteerd, waarop die invoering moet worden bewerkftelligd , en hetwelk,

mitsdien bevat eene aanwijzing, wat er al in deze moet worden verrigt^.

en in welke volgorde; des ecliter, dat derzelver werkzaamheden zich alleen

bepalen tot het maken en geenszins tot het uitvoeren van zoodanig plan,,

als welk laatfte eigenaardig als dan aan den Heer aeneae, als Infpectcur.

der Maten en Gewigten, ex oficio, zal moeten worden opgedragen.

Deze nadere inlichtingen bekomen hebbende, is de Kommisfie dadelijk

aan het werk. gegaan, en heeft al ras een eerfte Rapport van hare ver-

rigtingen aan de Klasfe aangeboden. De Klasfe vereenigde zich met het-

zelve , en bood het als zoodanig den Minister van Eeredienst en Binnen-

landfche Zaken eerbiedig aan.

Ba Dft
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De aard van hetzelve gedoogt naauvveUjks er eenig kort overzigt van te

geven. Ik zal echter , door het aanvoeren van eenige hoofdpunten , trach-

ten te doen zien, met hoe veel zorg dit belangrijk werk is behandeld

geworden.

De KJasfe dan Iaat als zoo vele bedenkingen voorafgaan

:

1°. Dat zij het invoeren van eenparige Maten en Gewigten door geheel

het Rijk als eene zaak befchouwt, die ved beleid , voorzigtigheid en ftand-

vastigheid in de uitvoering vereifchen za), gepaard met veel bedaardheid,

ten einde zoodanige onheilen voor te komen, als er wel eens hier te lande

bij dergelijke gelegenheden hebben plaats gehad,

a'. Dat alle de Maten en Gewigten door het geheele Rijk te verande-

ren, eene zaak is van zoodanigen omvang, dat het, zoo al niet in zich

zelve onmogelijk , ten minfte , ten hoogfte onvoorzigtig zoude zijn , die

geheele verandering in eens , en overal te gelijk te willen daarftellen , en

dat derhalve zoo wel voorzigtigheid, als wezenlijke zucht, om de zaak

wel te doen gelukken , dringend bevelen , zulks te doen achtervolgens in de

verfchillcnde Depariementen , en in de verfchillende gemeenten van een en

hetzelfde Departement, altijd met de hoofdplaats van hetzelve te beginnen,

om zoo , allengskens naar de andere gemeenten zoo fpoedig mogelijk

en wel, om alle verwarring voor te komen, in korte termijnen af te

dalen.

3*'. Dat het noodzakelijk zijn zal, dit werk der introductie van het

nieuwe Maten- en Gewigten - ftelfel aan te vangen met de hoofdflad; niet

alleen, omdat dezeU'e de aanzienlijkde koopftad is van het Rijk, van

wiens voorbeeld onbedenkelijk veel afiiangt, maar ook omdat dezelve de

zetel is van het Gouvernement , en dus de noodige geconflitueerde hooge

en hoogde machten by de hand zijn, om, indien er al onverhooptelijk

iets mogte voorvallen , krachtdadige middelen daar te flellen , om het

eenmaal begonnen werk, met goed gevolg en voorzigtigheid door te

zetten.

^ -i 4'. Dat
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4*. Dat het allezins geraden zijn zal, niet alle de foorten van nieuwe

Maten en Gewigten te gelijk in te voeren.

5'. Dat, dit gclleld zijnde, de aard der zake vereischt, dat men be-

ginne met de introductie van de Lengtematen, als zijnde die, op welke

de kennis van het geheele ftelfcl gevestigd is, om dan achtervolgens tot

•de Land- en Inhouds-maten , tot de Gewigten en de Maten zoo voor drooge

als natte waren , over te gaan.

60. Dat men niet met de introductie van het nieuwe Maten- en Ge-

wigten - ftelfcl zal kunnen beginnen, zonder alvorens het noodige bereid te

hebben , om de ingezetenen in ftaat te ftcUen , dat ftelfcl aan te nemen

,

en zich van de nieuwe maten te bedienen.

7'. Dat deze voorbereidingen, naar oordeel der Klasfe in de volgende

zes ftukken beftaan.

a. In de noodige maatregelen , om de ingezetenen behoorlijk omtrent

het nieuwe ftelfel voor te lichten, en daarvan aan dezelve genoegzame

kennis te geven.

b. In het opruimen of verminderen der zwarigheden , die men voorzien

kan, dat zich natuurlijk zullen opdoen.

c. In het doen vervaardigen van de noodige Standaarts der nieuwe

maten.

d. In het zorgen , dat er pen geruimen tijd , vóór het tijdftip , op

hetwelk zal bevolen worden, dat er een bepaalde foort van maten, b. v.,

de Lengtemaat, zal worden ingevoerd, een genoegzaam aantal van die ma-

ten aanwezig zij, opdat de ingezetenen zich er van zouden kunnen

voorzien.

e. In het zorgen , dat die maten behoorlijk zijn geverifieerd en geijkt

en tot veiligheid der ingezetenen vervolgens op bepaalde tijden herijkt

worden.

ƒ. In het uitvaardigen van de noodige ordonantiën, die- tot de intro-

ductie zelve betrekking zullen hebben.

De-



Deze laatfte zes fl ukken worden vervolgens elk afzonderlijk ontvvilckcia

en van zoodanige bijlagen voorzien, als ter opheldering en toelichting van

het geftelde meest noodzakelijk fchenen. Doch , gelyk ik zoo even reeds

-aanmerkte, het is niet wel mogelijk, in een kort verflag de kern te be^

vatten van hetgeen articulatim in dezelve is voorgedragen. Ook zal het

medegedeelde kunnen voldoen , om van de wijze der bearbeiding eenig denk-

beeld te geven.

Terwijl de Kommisfie tot het nieuwe ftelfel van Maten en "Gewigten

bezig was met het ontwerpen van het zoo even genoemd Verflag , ontving

de Eerde Klasfe ecne Misfive van Zijne Excellentie den Minister van

•Binncnlandfche Zaken , betrekkelijk de veelvuldige kwade praktijken , welke

door de ongelijkheid in het wegen van de Boter in onderfcheidene plaatfen

en vooral op vele dorpen van het Departement Maasland plaats hebben ; met

opgave tevens van de maatregelen, vv^lke de Minister meende tegen deze

benadeeling der koopers aan Zijne Majesteit, den Koning, voor te ftellen.

"Waaromtrent Zijne Excellentie nogtans verklaarde , vooraf zich te willen

informeren , of de Kommisfie tot het werk der Maten en Gewigten , in de

aan haar ten dezen epgedragene werkzaamheden , zoude oordeelcn , eenige

bepaling omtrent het gewigt der botervaten te zullen moeten voordragen»

«n zoo ja, hoedanig gewigt door de^-elve hier voor als dan zou worden

^bepaald ?

De Eerfte Klasfe hare Gekommitteerden hierop gehoord liebbende, gaf

bij Misfive aan den Minister te kennen, dat dezelve in hunne werkzaam-

heden nog op lange na zoo verre niet gevorderd waren, dat zij hunne

gedachten -reeds op dergelijke onderwerpen , die meer de applicatie van de

nieuwe Maten, dan de invoering zelve daarvan betreffen, hadden kunnen

vestigen.

Zij nam echter de vrijheid als eene iosfe bedenking aan Zijne Excellentie

oor te ftellen, of het ter beteugeling van fraudes niet voldoen zoude,,

^ in-



indien de Ijkmeesters van de botervaten , die dezelve moeten meten en

ijken , alvorens zij met boter gevuld worden
, gelast werden , dezelve vaten

insgelijks met Amfterdamsch waaggewigt te wegen , en het gevvigt daarvan

op den bodem en op de duigen te branden , zoodat het kenmerk van den

ijk twee duigen rake.

Ik bepale mij nu tot een ander zeer belangrijk ftuk voor den welvaart

van ons Vaderland , met welks onderzoek en bcarbeiding de Eerfte Klasfe

zich insgelijks heeft vereerd gevonden. In de ommeftreken van Andernach

wordt «ene bepaalde foort van fteengroeven gevonden, oorfpronkelijk van

'Uitgebrande bergen, en bekend onder den naam van Tuf- of Diiiffteen.

Tot poeder gemalen of fijn gcflampt is 't het gewone Tras of Cement ^

eene ftof, die naar den aard des ftecns, waarvan zij verkregen wordt,

zeer ongelijk van deugd is. Op de echtheid dezer doffe komt het intus-

fchen zeer aan voor de veiliglieid van waterdigte werken , welke daarvan

gemetfeld worden. Het Gouvernement heeft daarom van alle tijden ge-

zorgd, dat door verbiedende wetten gewaakt wierd, dat ge;n andere Tras,

dan aan klompen, wierd ingevoerd en deze tot geen poeder gemalen, dan

na vooraf behoorlijk gekeurd en goed bevraden te zijn. D^r ondertus-

fchen de Keunvorst van de Paltz hierbij geene genoegzame rekening fcheen

te vinden , als rakende op deze wijze alleen de beste (lukken kwijt , waar-

van de grootfte voorraad niet is, trachtede hij, door eene verhoogde be-

lasting op den uitvoer van ongemalen Cement , de Staten der voormalige

Provinc ën te verbinden tot het aannemen van het reeds gepoederde flof.

De Keizer van Frankrijk heeft naderhund voor het belang van zijn Rijlc*

noodig geoordeeld, die belasting nog aanmerkelijk te verhoogen, aanbie-

dende echter , om dezelve even fpoedig te verminderen, als men den invoer

van gemalen Tras binrien dit Rijk zal vrijftelltn. Hetzelfde bezwaar in-

tusfcben tegen den invoer van geinalen Tras , de onzekerheid namelijk

van de echtheid der ftolFe , nu even zeer , als in de voorgaande eeuw

C be-
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bcdaande, beeft hetzelve tot vele overwegingen bij het Gouvernement aan-

leiding gegeven, en men is tot heden deswegens tot geen vast beüait ge-

komen. Zijne Excellentie, de Minister van Eeredienst en Binnenlaiidfclie

Zalien begeert, in dezen ftaat van zaken, de gedachten der Eerlle Klasfe

te vernemen , of en in hoe verre men aan liet verlangen des Franfchen Kei-

zers zoude mogen voldoen.

Eene zaak van zoo veel gewigt, bij wier beflisfing op zoo vele en zoo

bijzondere betrekkingen dient te worden aclit gegeven, heeft de Klasfe

gemeend niet te mogen afdoen, zonder het advies van hare Leden vrolik,

PAETS VAN TROOSTWYK en BLANKEN gchootd te hebben. Die ecluer te

raden zijn geworden, over dit ftuk hunne gedachten te fparen, totdat zij

over eene andere niet minder belangrijke ftof zouden hebben rapport ge-

daan; of namelijk het federt 1789 in zwang zijnde binncnlandfche Cement

aan het buitenlandfche Tras niet kan opwegen en hetzelve vervangen. Door

binncnlandfche Cement worden uitfluitend dat van Amfterdam en Utrecht

aangeduid, terwijl het buitenlandi'che onder den naam van Dordfchc Tras

algemeen bekend is.

Eene onbevooroordeelde vergelijking van alles, wat over dit nieuw Ce-

Bient federt al die jaren is gefchreven, het naauwkeurigst onderzoek van de

waterdigte werken, daarmede in Amderdani gemetfeld, eene zeer groote

reeks van proeven met het taaide geduld ondernomen en voortgezet, door

middel van een eigen toellel, om den graad van zamcnliang, zoo der

Cemcntdeeltjes onderling, als met de oppervlakten der fleenen te vergelij-

ken, hebben hen eindelijk de volgende beduiten doen opmaken.

, 1". Dat het Amfterdamsch Cement, gebrand uit de gezuiverde modder

van het IJ, een zeer gefchikte ftof is tot het maken van waterdigte

weiken.

a". Dat het even zeer voldoet in zoet- als in brak water.

3. Dat er echter in de eerfte weken, nadat beide metfelfpeciën , die

van Amfterdam en Dordrecht verwerkt en onder water gezet zijn, verfcbil

. ; plaats
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plaats heeft tusrdien den graad van verfteening, zoodat de Amflerdamfchè

langzamer, de Dordfche fpoediger verhardt.

4". Dat dit verfchil op de dertiende week geheel is weggenomen , en

zoo het gerekend mag worden, als dan nog te beflaan, zulks ten voor»

deele van het Amfterdamfche Cement verkeerd is.

5"». Dat her gevoelen , als of eene metfelfpecie , uit Cement gevormd

,

zes weken behoort onder water te ftaan , om cenen genoegzamen graad van

verfteening te verkrijgen , geheel ongegrond is.

6°. Dat immers de onderlinge zamenhechting van Cement en fteen veel

fterker is bij droog gehoudene proeven, dan bij zoodanige, als gedurende

hetzelfde tijdsverloop onder water geftaan hebben.

7°. Dat het echter zijne nuttigheid heeft, bij het onderzoek naar de

deugdelijkheid van eenige CementftofFen , ze onder water te zetten , en na

eerien bepaalden tijd, bij voorbeeld, van zes weken, den graad van zamen-

hang en verharding te beproeven.

8". Dat de gewoonlijk gebruikt wordende evenredigheid van vijf deelen

Cement en zes deelen Steenkalk zeer goed aan het oogmerk vQjdoet.

9'. Dat integendeel het bijvoegen van zand of het vermeerderen van den

Steenkalk hinderlijk is aan de kracht van zamenhechting.

10°. Dat evenwel, hoe fterk het Cement zich met de fteencn moge

vereenigen , de zamenhang van zijne deeltjes onderling altijd grooter is

,

dan die, waardoor zij op de oppervlakte der fteenen gehecht wordt.

II**. Dat het Utrechtfche graauwe Cement een bedriegelijke ftöf is,

die op de lyst der Cementen geene plaats verdient.

12'. Dat het Utrechtfche roode Cement eenen zekeren graad van verhar%

ding en zamenhang met de fteenen ondergaat.

1 3°. Dat het echter , bij het bezit van ftoffen , welke het verre weg in

deugdelijkheid overtreifen , van luttele waarde is voor waterdigte werken.

De Eerfte Klasfc vond goed, by deze refultaten , die uit de genomene

proeven onmiddellijk voortvloeiden , de volgende bedenkingen te voegen , en

Ca aajj
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aan de overweging van Zijne Excellentie den Minister van Eeredienst e&

Binnen landfche Zaken eerbiedig te onderwerpen.

1°. Dat het Amfl:erdamfclie Cement de liooge befcherming van liet

Gouvernement overwaardig is.

a**. Dat zijne langzamere verharding niet wc! een grond van aflveuring;

geven kan. Want de aard van waterdigte werken brengt mede, dat gedu-

rende' eenigen tijd , eii wel , zoo lange men onder het waterpeil bezig is

met metfelen, deze vloeiftof van hunne wanden wordt afgekeerd. In ds

eerde dagen, fomtijds in de eerde weken, zijn zij dus van alle aanperfing

des waters vrij.

3°. Dat, al ware zulks het geval niet, dan nog de verharding , hoewel

in de eerfte weken minder, dan bij het Dordfche Tras, echter van genoeg-

zame kracht kan gerekend worden, om alle vrees voor gevaar op te

heffen»

4". Dat het voorbeeld van het Utrechtfche Cement overtuigend leert,

dat men de vrijheid tot het maken van Cement niet algemeen zou behooren

epen te fiellen , neen maar door verbiedende wetten zorg te dragen, dat

niemand, dan na bekomen octrooi, zich met het fabriceren en afleveren

van deze ftof zoude vermogen af te geven.

5°. Dat hij , vvien zulk een octrooi werd afgegeven , zicii bij eede zou

moeten verbinden , van nimmer eenig Cement te zullen afleveren , dan voer

welks deugdelijklieid hij kon indaan.

6° . Dat deze deugdelijkheid door zekere proef , nader te. bepalen , zou

moeten kimnen bevestigd worden.

7°. Dat dan ook geene publieke waterkceringen , fluizen of welke andere

waterdigte werken zouden behooren te worden aanbedeed , dan onder vooi>

waarde , van hier toe Amdcrdamsch Cement te gebruiken.

Het geheel wordt bedoten door het toevoegen van ecnige afbeeldingen,

die tot opheldering der proevtn , waarvan in het Rapport gemeld wordt,

diendig zijn.

Zoo.



Zoo verre, M^ne Heeren, kwam de Eerfle Klasfe op het einde vair dit

jaar , met. de vervulling van de verfchilknde lastgevingen , welke zij of on-

middellijk door Zijne Majesteit , den Koning , of middellijk door Hoogstdes-

zelfs Minister van Binnenlandfche Zaken de eer gehad heeft, van te ont-

vangen.

Ettelijke zijn nog niet ten einde gebragt, hef zij dan om het gewigt,

dat dezelve influiten » en de langdurige nafporingen , die hiertoe moeten

•aangewcnfl worden, het zij wegens de moei-elijkheid , om de Leden det

Kommisfiën , die met zoo vele andere zware posten door het Gouvcrne'-

ment vereerd zijn, tot eene bijeenkomst te verzamelen, het zij eindelijk,

omdat die ftukken eerst zeer onlangs aan de Klasfe zijn toevertrouwd.

Ik zal echter, opdat moge blijken, waarmede de Eerde Klasfe van

Gouvernementswege nog belast is, eene lyst dier Hukken, doch ook flechts

eene bloote lijst, aan uwe aandacht voorlezen.

i". Last van Zijne Majesteit, om des mogelijk middelen te beramen

^

ten einde de Hoofdliad van goed water te voorzien, zoodat de minvermo-

gende klasfe van ingezetenen hetzelve, om te drinken en ter bereiding, van

fpijzen bekomen kunne.

a'. Het onderzoek eener Noodzaag -Machine van jan van dam,

Lijstenmaker te Rotterdam.

3", Het geven van confideratiën en advies op het model eens werfc-

tuigs , om lieden uit den brand te redden, alsmede op het rekest, door

den maker dezer Machine, den Heer albrecht helmuth hiemcke , aan

Zijne Majesteit, ter verkrijging van eene redelijke belooning voor derzelver

mededeeling.

. 4». Last van Zijne Majesteit den Kening , om den blaasfleen van ze-

kere lijderesfe te onderzoeken en na te gaan, of de behandeling der zieke,

hare voorgaande en tegenwoordige gelleldheid niet tot nieuwe ontdekkingen-,

wegens de behandeling dezer ziekte, zouden kunnen leideut

Cs 50. On-
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;i[. 5*. Onderzoek naar den aard van zekere fteenen , die onder den ri^anr

van Pfeudo - Diamanten op den Lochemfchen Berg te vinden zijn.

6*. Mededeeling der gedachten over zekere Fabrijk in Mikroskopifche

voorwerpen, van den Heer abraham ypelaar. :

7**. Een voorftel van liet Fransch Gouvernement, tot vermindering

van de bedaande belasting op den invoer binnen dit Rijk van gemalen

Tras of Duiffteen, begeleid van een daartoe betrekkelijk Rapport van den

Directeur - Generaal over den Waterftaat , met de daarbij beboorende ftuk»

ken, ftrekkende het een en ander, ten einde de Eerfte Klasfe den inhoud

dier ftukken tot een onderwerp harer nafporingen zoude maken, en Zyner

Excellentie, den Minister van Eeredienst en Biiinenlandfche Zaken, dienen

van Rapport.

De bearbeiding van alle deze ftnkken zullen voor een volgend Verflag

rijke bouwftof opleveren, uwer aandacht niet geheel onwaardig.

Eene ander foort van werkzaamheid, waarmede de Klasfe zich insgelijks

heeft moeten bezig houden, vloeit onmiddellijk voort uit de bepalingen,

•welke in het Reglement voor het Koninklijk Inftituut vervat zyn. Raad-

plegende met hare behoeften , toefde zij niet , om reeds in eene harer eerfte

Vergaderingen eene Kommisfie te benoemen, bcftaande uit de Heeren van

BEECK CALKOEN, GLAVIMANS, VAN MARUM , BENNET en BRUGMANS

,

ten einde na te- gaan, wat de Klasfe, reeds bij den aanvang harer werk-

zaamheden zou kunnen noodig hebben; zich tevens voorbehoudende, om

daarna , volgens het bepaalde bij $ 46 ten vijfJen , eene beredeneerde

Memorie aan Zijne Majesteit aan te bieden , waarin bij ruimeren omvang

alles zou worden opgegeven , wat ter zake dienftig is.

Hier aan is door hare Gckommitteerden volijverig beantwoord, zoodat

de Eerfte Klasfe zich reeds op den asften van Oogstmaand des voorleden

jaars in de mogelijkheid bevond, in eene beredeneerde voordragt aan Zijne

Excellentie den Minister van Binnenlandfche Zaken opgave te doen van

de
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de noodzakelijke behoeften voor hare werkzaamheden. Tot heden echten

is der Klasfe onbekend gebleven , welk bcfluit Zijne Majesteit op dit voor-

ftel genomen liebbe.

§ a8 des Regleraents voor het Koninklijk Inftituut aan iedere Klasfe de

vrijheid latende , om jaarlijks een of meerdere prijzen iTi: te loven , werden

de Heeren krayenhoff, goudriaan, paets van thoostwyk, kops

en vROLiK verzocht, daarop hunne gedachten te bepalen, met last oms

bijzonder te letten op den rang en de fchikkiug , welke men zal in acht

houden ten opzigte der takken van weienfchap, waaruit de vraagftofFen

genomen worden; zijnde alle Leden der Klasfe gelijktijdig opgewekt, om de,-

vragen , die hun te binnen mogten fchieten, en de bijzondere gedachten,

die zij over dit werk hebben , wel te willen mededcelen.

Het Rapport dezer Kommisfie, is U, Mijne Heeren, allen bekend. Door'

de Klasfe niet ongunftig opgenomen , is het bijzonder vereerd geworden

door de hooge goedkeuring Zijner Majesteit, flechts deze kleine verande-

ring of, zoo men wil, beperking ondergaan hebbende, dat alle prijsvra-

gen, welke door het Inflituut zullen worden voorgefteld , aan Zijne Majesteit

ter goedkeuring pioeten worden aangeboden, terwijl Zijne Majesteit der

Eerfte Klasfe tevens herinnert, dat hare prijsvragen vooral tot den Water-

ftaat betrekkelijk .behooren te zijn, en deszelfs belang fterk moeten aan»;

dringen.

De Klasfe aan de hierbij goedgekeurde volgorde verbonden zijnde, heeft-

voor het eerfte jaar de tweede en vierde Afdeeling uitgenoodigd tot het

ontwerpen van prijsvragen, haar nogtans in het bijzonder aan Zijner

Majesteits welbehagen herinnerende. Het geen twee zeer belangrijke vraag-

ftukken, een betrekkeliik den Waterftaat , een ander rakende den Staat

van onzen Faderlandfchen Landbouw, ten gevolge geliad heeft. Welke

beide aan Zijne Majesteit, ter goedkeuring zijn aangeboden, en waarop

de Klasfe Hoogstdeszelfs beflisfing te geraoet ziet.

Niet wel kunnende vooronderlleld worden , dat de inhoud van § 37 des

Re-
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Reglements voor het Koninklijk Innitiuit , waarby alk de perronen , die de

Wetcnfchappen , de Letterkunde, of de Schoone Kunsten beoefenen , expres-

felijk worden uitgenoodigd , om de vruchten van hunne werkzaamheJen

en nafporingen aan het Inftituut mede te deelen, algemeen genoeg bekend

is, vond de Eerfle Klasfe goed, de overige Klasfen uit te noodigen , om

door de Sekretarisfcn respectiveltjk eene aanlu)ndig.ing in de K-oninkliike

Courant te doen plaaifen , waarbij de inhoud van gemelde § meer bepaal»

delijk ter kennisfe van het publiek gebragt zoude worden. Aan welke

üitnoodiging door allen gereedelijk is voldaan. Het zal in den voortgang

van dit Verflag blijken, dat de aankondiging door de Eerfte Klasfe niet

vergeefs is verrigt geworden.

Het houden van eene Openbare Vergadering, aan iedere Klasfe eenmaal

'sjaars aanbevolen , is een zoo vereerende last , (Irekt zoo zeer tot luister

van hare Inftelling, is zoo bijzonder gefchikt , om de geestdrift enden na-

ijver voor al wat edel en fchoon is op te wekken , dat de Eerfte Klasfe

met diepen jammer erkennen moet , door het gemis van eene gefchikte

plaats voor zulk ccne achtbare bijeenkomst, in de vervulling van haren

pligt te zijn belet geworden. Zij wenscht vurigUjk , dat , het Zijner Ma-

jesteit den Koning, die zoo vele uitlkkende bewijzen geeft, dat Kunsten

en Wetcnfchappen voorwerpen van Hoogstdeszelfs eerlte zorgen uitmaken,

behagen zal, voor deze en zoo vele andere behoeften de noodige voor-

ziening K ftellcn.

Dat alle Wetcnfchappen door een zeer naauwen band onderling zijn

zaamgcfnoerd en als in een geftrengeld , beweerde men reeds van de vrocgfte

t'gden.. De waarheid van dit gezegde heeft zich echter misfchien nooit in

een klaarder licht voorgedaan , dan in de laatstverloopene jaren , waar de

vpcteijfchappelijke vorderingen in het algemeen, doch allcrbijzondcrst die

•tüt de Natuurkunde betrekking hebben, zulk een invloed verwierven op de

overige takken van geleerde oefenmg, dat men zonder behulp van deze in

het duister zou ronddwalen bij gene. Zijne Majesteit, de Koning,

met
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inet deze onderlinge behoefte ten volle bekend , heeft daarom wijslèriik bij

S a6 des Reglements voor het Inflituut bevolen, ^dat, wanneer eene

Klasfe eenig werk zal hebben ondernomen of met eenig rapport belast zijn,

voor het welk de kundigheden der overige Klasfen of van ibmtnigen der-

zelve nuttig of noodig zijn kunnen, zij daarvan dadelijk aan die Klasfen

zal kennis geven, welke Kommisfarisfen zullen benoemen, om aan het

werk van de Klasfe, die aanvrage gedaan heeft, deel te nemen."

In zoodanig geval verkeerde de Eerde Klasfe reeds eenmaal in het afge-

loopen jaar, en twee Kommisfarisfen van de Vierde Klasfe kwamen haar

broederlijk te hulp. Een geliik geval ftelde zich de Tweede Klasfe voor.

Zij zelve moge beoordeelen , wat men ter bevordering van haar oogmerk

beter of fpoediger zou hebben kunnen verrigten, dan het geen door de

Eerfte Klasfe gefchied is. Het ongeveinsde aanbod van de medewerking

door alle derzelver Leden tot bet belangrijk werk des Hollandfchen Woor-

denboeks, en een Kommisforiaal van twee Leden, met name de Heeren

BONN en BRüGMANS , offl gemcenfchappelijk met de Tweede Klasfe , bet

onderzoek aan te vangen naar den invloed, welken niet Hechts de luchts-

gefteldheid , de plaatfelijke ligging der volken , het klimaat in een woord

,

maar vooral ook de verfchillende bewerktuiging van hunne fpraakorganen

op de taal, zoo in het algemeen, als in 't bijzonder en bijzonderst op de

HoUandfche (leeds gehad heeft, en als nog blijft oefenen, mcencn wy

,

^
dat genoegzaam doen zien, hoe zeer de Eerfte Klasfe tot het houden van

gemeenfchappelijken arbeid genegen is.

Zoo veel , Mijne Heeren , heb ik gemeend van de Werkzaamheden der

Eerfte Klasfe, als onmiddellijk uit het Reglement des Koninklijken Infti-

tuiits voortvloeijende , aan uwe vereerende aandacht te moeten voorftellen.

Bier echter is hare taak niet mede afgedaan. By het aanvaarden des eer-

yollen titels verbonden zich hare Leden , tot de volmaking der Wetenr

D fchap-



fcluppen werkzaam te zijn , zoo door hunne bijzondere nafporingen en

«igcne ontdekkingen, als door de zorg, om de nafporingen en ontdeki^irii»

gen, welke zoo in dit Rijk,- als in andere landen, reeds zijn gedaan eft

Bbg dadelijk gedaan worden, bij een te zamelen. > '

f Aan deze veibindtcnis is rijkelijk voldaan geworden, niet alleen door Iiei

liclU', c'at in verfchilknde Kommislbrialen is verfpreid over belangrijke aan-

vrai;en van het Gouvernement, maar door het inleveren van -uitgewerkte

Verhandelingen , het mededcelen van gedane ontdekkingen, het doen van

nieuwe of het bevestigen van door anderen gcirlaak« waarnemingen , het

leveren vim ontwerpen, die tot belangrijke gevblgéh leiden kunnen, en wat

'pan -dien aard meer is. Eene eenvoudige opgave raogei ter beflisfing

aicnen.

Naauwelijks had de Eerfte Klasfe hare Werkzaamheden aangevanoen, of

zij Werd verrast door eene Verhandeling van den He«re j. f. vasi beeck

^ALKOEN, houdende Yi!?/ «vtfr de Theorie van de terugkaatfing'-des-

lichts , voornamelijk door P'araboUfche of Sphaerifche Spiegels'. ^^-''''r

Het is bekend, dat, onder alle mogelike gedaante van holle Spiegels,,

alleen de Parabolifche het voorregt heeft, vin alle , evenwijdig aan den

As op de geheele oppervlakte des Spiegels vallende ftralen, naauwkeuriglijk

in éóa brandpunt te verzamelen , zoodat een voorwerp op een zeer verren

afrtand in de rigting van dien As geplaatst , door een Teleskoop , vah

zulk een Objectief- Spiegel voorzien, met de meest mogelijke helderheid

gezien wordt. Doch dit geldt alleenlijk omtrent voorwerpen -in de rigting

van dien As geplaatst , terwijl alle andere dralen , van de geheele opper-

vlakte des Spiegels te rug gekaatst , zich nimmer in liet zelfde brandpunt

naauwkeuriglijk kunnen vercenigcn , waaruit dus in het tiverige gezigisVeld

sMjd cenige onduidelijkheid geboren wordt. •ih'fhóov ?,)..ut

Offchoon nu dit êngemak aan • 'Alle holte Spiegels, vdn vvelke gedaarite

Bok, gemeen zij, zott het echter in bedenking kunnen komen, ót er niét

eene
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«ene gedaante Ware uit te denken, welke hetgeheHtf gezigtsveld eenigfi

grootere duidelLjkbeid zoude kunnen bijzetten. De Hoogkeraar fiscuer.

had onlangs gemeend , der Sphaerifclie gedaante- boven de Parabolifchei^

ten bedoelden einde, de voorkeur te moeten geven; en hoewel hij nader*'

hand dit gevoelen heeft te rug genomen , fchijnt dit echter aan den Heef

VAN üEECR CALKOEN aanleiding gegeven te hebben, om liet (luk op

nieuw naauwkeurig te onderzocki-'n. Hij lost ten dien einde een der alge-

meende voordellen van de Spiei^elkunde op cene zeer vernuftige en Wis?

Jcundige v^ijze op , en leidt daaruit eene reeks van gevolgen af, waarvan

de eindelijke uitkomst deziï.!ia,.„dat. eene Parabolifche Spiegel alle de

opvallende dralen beter, dan de Sphaerifclie. vereenigt." v

De Klasfe voegde zich gaarne bij het uitgebragt advies van hare Gekom»

mitteerden , dat de wijze , waarop de Schrijver zijn duk behandeld heeft

,

eer doet aan zijn wiskundig vernuft, en dat deze Verhandeling verdient id

hare uit te geven werken geplaatst te worden.

De eerbiedwaardige en onvermoeide grijsaard, wiens hooge leeftijd nog

-door het volle licht eener wiskundige genie bedraald wordt , deed meer

dan cene Vergadering bijzonder belangrijk worden. Elke Verhandeling

toch, welke door eenen hennert wordt aangeboden, fchilnt als eene

'zeer gewigtige bijdrage voor het vak der wiskundige wetenfchappen gretig

te moeten worden aangenomen. En deze Verhandelingen zijn nu reeds

tot vier geklommen.

Op eene echter tot nu toe flechts het berigt der Gckommitteerden zliiidè

ingekomen, is het mij alleen geoorloofd, daarover het gevoelen der Klasfe

'te openbaren. Zij draagt ten titel ov^r de Ophaalbruggen , door
'j.' F. HENNERT. '

- .,; ,

•- • J.''',

Dé Heer HENNERT nagaande, dat men^ bij de Wiskundige befchoitwihg

der Ophaalbruggen, zich alleen -had bezig gehouden met de bepaling van
- Da het
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het evenwigt in derzelver verfdiillende (landen , door den ketting, aan

haar uiteinde vastgeliechr , te doen loopeii over cene fcbijf, boven op den

Rul geplaatst, en aan hec ander einde van dien ketting een gevvigt te doen

werken, kwam op eene geheel andere gedachte, dat men namelijk dê

beweging eener Ophaalbrug niet behoort te befchouwen , ais in eenen (taat

van evenwigt, maar eigenlijk als die van eene veitragende en vcrfnelleude

kracht, die zelfs, als men alle omftandigheden daarbij in aanmerking

neemt, niet eens beflendig is.

De Atial<jtifche bewerkingen van dit onderwerp beantwoorden volkomen

aan den roem, dien de geleerde Schrijver, federt lang, door zijne menig»

vuldige fchriften verworven en waardoor bij zich, als een der eerfte en

voornaamfe VViskunstenaren van Europa verdienftelijk gemaakt heeft.

De Klasfc aarzelde daarom geen oogenblik , deze Verhandeling met dank-

baarheid, aan te nemen , en te bepalen , dat aan dezelve in hare uit te ge»

vene werken eene eerfte plaats, zou worden ingeruimd.

Onder de {lukken^ welke de Eerfte Klasfe bijzondere nafporlng waardig

oordeelde, bevond zich etn werkje, het geen de lieer cadet de vaüx

aan het Inftituut ten getchenke gezonden had , onder den titel ; Traite

fur la matière Sucróc de la Pomme, Het was toch om meer dan eepe

leden belangrijk , na te gaan , of men voor de zoo hoog in prijs gedegene

Suiker getn beter Surrogaat zou kunnen vinden in de fuikerftof der zoete

Appelen, dan in zoo vele andere middelen, als men daartoe reeds had

bij de hand genomen.

Ons Medelid den Heer driessen wilde zich met dit onderzoek wel be^

lasten en deed, in een uitgebreid Verflag en bijgevoegde proevun der

Sijroop ,
genoegzaam zien , dat geene Appelen , die op onzen, bodem was-

.fen m^ eenig nut of uitzigt op voordeel ten gezegden oogmerk zouden

kunnen gebezigd worden y dat het echter twijfclachiig is , of de Pomme

de
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de St. Jean Huré , die zoo welig groeit' in de valei van Montmorcncy

»

en door cadet de vaux beproefd is, ingevalle zij in dit Koningrijk

wilde voortkomen, niet wel betere uitkomden zoude opleveren. Tot

opheffing van dezen twijfel is den Heer driessen verzocht geworden , zelfs

teu koste der Klasfe, geene moeite te willen fparen.

Toen LAvoisiER aan den flaat der Scheikunde eene geheel nieuwe ge-

'daante gaf, fchecn deze wetenfchap tot het toppunt van zekerheid geklom-

men te ziin, en niemand gewisfelijk zou hebben kunnen vermoeden, dat

korte jaren, na de vestiging van dit leerftelfel , een toevallig vcrfchijnfel

zoo vele andere wenken zoude opleveren tot de belangrijkfte ontdekkingen

in Natuur- en Scheikunde. De Galvanifche vloeiftof werd in de handen

van ervarene mannen een nieuw middel, waardoor men ligchamen- ver-

eenigde, die buiten zijn invloed, als van eikanderen geheel vreemd waren

voorgekomen , en wederkeerig ftolFen ontbond , die tegen alle andere krach-

ten zich bcftendig verzet hadden. De grondftof der Potasch was het on-

vervvinnelijk ftruikelblok geweest ; davy fielt dit loogzout aan de werking

der Galvanifche vloeiftof bloot , en het potafium openbaart zich , eenc

metaalftof, die met de zonderlingfte eigenfchappen voorzien is.

• Als nu de mogelijkheid hebbende leeren kennen, van de Potasch in hare

beRanddeelen op te losfen , tracht men 'door eenen hoogen graad van hitte,

hetzelfde" te bewerken , hetgeen de reeds gemelde vloeiftof zoo gemakkelijk

verrigt. Guy lussac en thenard , flagcn in hunnen proefnemingen en

de Heer van marum bevestigt hunne uitkomften bij de mededeeling van

het metaal , dopr hem , in medewerking van den Heer reinwardt , by

gloeihitte uit de Potasch verkregen.

\

Gelijk in het Dierenrijk zeer vele afwijkingen van de oorfpronkelijke gè-

daanten worden aangetroffen, zoo ook in liet Plantenrijk. Koelreuteb.

D 3 bragt
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bragt het zelfs door kunstmatige bewerkingen zoo verre, dat hij de eene

foort van Nicottana in de andere geheel deed overgaan , met verdelging

eindelijk van den oorfpronkelijken vorm van die plant, waarop de proef

ondernomen was. Uitermate zeldzaam echter zijn foortgelijke voorbeelden in

den vrijen Natuurftaat, waar geen menfchelijk bedwang zijnen invloed heeft

doen gelden. Geen wonder derhalve, dat linnaeus, zekeren vorm van

plantgewas ontdekkende, die met geene der bekende gelijk ftond, en nog-

tans in Haat was, voort te teelen, een eigen gedacht daarvan ging vor-

men , hetzelve met den naam Peloria befiempelende.

Men is echter . naderhand overtuigend onderrigt geworden, dat dit ge-

waande gedacht dechts eene fpcling is van de Antin-hinum Linaria^

zoodat men zelfs de langzame overgangen in de gedaantens der bloemen

zigtbaar konde aantoonen. De Heer kops, ons Medelid, alle de graden

van verbastering op eene enkele plant ontdekt hebbende, vond deze waar-

neming belangrijk genoeg , om haar aan de Eerde Klasfe mede te deelen

,

&n helderde dezelve door twee keurige gravures op. Welk een en ander

met dankzegging is aangenomen.

Eene tweede waarneming van dienzelfden Heer betreft de Bèta mart'

tima, welke bij de gorter in zijne Flora Septem Provinciarum wordt

.opgegeven, als alleen groeijende aan den zeekant bij Helvoetduis, doch

aan den kant van het IJ bij de Kattenburger Jachthaven door hem ook

^ is ontdekt geworden.

Door verfcheidene dagbladen zijnde aangekondigd , dat bij de noodlottige

lOverdroomingcn, in Gelderland, en wel benaaldcUik , bij het doorbreken

van den dijk te Loenen in de Over-Betiiwe, in het begin van 1809, uit

den grond eenige groote beenderen waren opgcfmjten, waarvan fommigen

4an een Elefant fchcnen te behoorcn , maakte zulks de nieuwsgierigheid

.gaande van eiken Aardrijkskundigen. In den omuek vaa 's Hertogenbosch

•r.,.,
.

wa«
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waren in de vorige eeuw reeds verfcheideiie beenen van Elefanten ontdekt,

waarvan eenige- nog- voorbanden zijn in het uitmuntend Kabinet van wijlear

den grooten camper,, hi lietzelve bevindt zich ook het dijbeen en de

rugwervel vaij een jongen Elefant,, uit den watervloed van den AlblaS"

fervvaard, die in het jaar 1759 voorviel.

De vergelijking dezer laatüe ftukken met die van Loenen, zou bovenal

bijzonder belangrijk zijn. En er is alle hoop, dat hier toe de gelegenheid

aan do Eerfte Klasfe niet zal onthouden worden. Het toeftaan van der-

zelver teekeningen door den Minister van Binncnlandfche Zaken, met vers

Ibf , . om hierna kopijëh' te laten trekken , gaf de eerfte gelegenheid tQ^

befpiegeling , die echter geen gunftig vermoeden van de zuiverheid dezer

afbeeldfels deed vormen. Waarvan dan ook onverwijld aan welgemelden

Minister door den Voorzitter dezer Klasfe is kennis gegeven.

Buiten de werkzaamheden , waarvan ik tot , heden meer of min uitge-

breid Verflag heb kunnen doen, zijn ér nog -vele, zoo door Leden der

Eerfte Klasfe, als hare Korrespondenten en andere Geleerden, geene Ledea

of Korrespondenten des Inftituiiis zijnde, gunftig aangeboden. Ik zal

mij hier met eene optelling van derzelver titels moeten vergenoegen. Zoo

lange immers de Klasfe zich over derzelver waarde niet verklaard heeft,

voegt het mij niet, in eene breedvoerige befchouwing van haren inhoud,

te treden.

Door Leden der Eerfte Klasfe zijn dan ter beoordeeling voorgefteld de

volgende Verhandelingen , als

:

i**. Verhandeling van den Heer hennert, fur les orbites des Co-

mêtes.

a°. Vertoog van c. l. brunings, nopens den óppervlakkigen ftand

óés Rivieren , met zes Dijlagcn.
'
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3". Hênnbrt, Mémoire fur Ie mouvement, que fuivent les Corps

entourés d'une CorJe, pendant Ie developpement de la Corde.

4». Vam beeck calkoen, over de Tlieorie der gemiddelde waardij

uit een zeker aantal grootheden of afzonderlijke waarnemingen.

5'. Hennert , fur les écoule.iiens des eaux par les Orifices.

Door Korrcspondenten der Eerfce Klasfe

:

1°. HuiCHELBOS VAN LiENDER, Mefflorie, Waarbij de aandacht der

Eerfte Klasfe bepaald wordt op liet voordeel, dal in het aanleggen van

ijzeren Rigchelwegen , in plaats van het graven van Kanalen zoude gele-

gen zijn.

a», EicKMA, over een nieuw, eenvoudig en onkostbaar werktuig tot

het opbrengen van Water.

Door Geleerden ,
geene Leden of Korrespondenten des luftituuts zijnde.

i">. G. TROOST, Befchrijving van eencn nog niet bekenden Kristalvorm

van het Fer Aricnical.

ft°. Obbe sicco bangma. Verhandeling over de Methode van dou-

WES, om de Buitenmiddags - breedte te bepalen.

S". Een Adres van den Heer t. t. eckhardt , met de noodige

Bijlagen, ten einde de Eerfte Klasfe zich moge verledigen tot het onder-

zoek van het voordeel, dat er in hunne uitvinding van het hellend Schep-

rad tot het droogmaken van waterplasfen zoude gelegen zijn, en na bevind

van zaken een declaratoir af te geven.

•^. r G. TROOST , . Natuur- en Scheikiuidige Befchrgving van den

Pinit.

- Van vier Verhandelingen, insgelijks door lieden, die tot het Inftituut

geene betrekking hebben , ter beoordeeling aangeboden , zal het voegzamer
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zijn te zwijgen. Ecne derzelve, als reeds elders door den druk gemeen

gemaakt zijnde, kon geen onderwerp van overweging uitmaken, terwijl de

Jrie overige onwaardig gelieurd werden, om door de Eerfte Klasfe te

worden aangenomen.

Mij fchiet dus alleen nog over, met een woord te melden, dat de

Eerfre Ktasfe zoo van hare Leden, als van particulieren, geene Leden

des Inftituuts zijnde, door de mededeeling hunner iiitgegevene werken,

meer dan een blijk ontvangen heeft van de achting, welke zij dezer

Koninklijke Inftelling toedragen.

De Minister van Binnenlandfche Zaken zelfs gaf Wer een blijk van door

het toezenden van een exemplaar van den vStaat des Landbouws in het

Koningrijk Holland, over elk der Jaren 1806 en 1807, afzonderlijk bij

welgemelde Ministerie opgemaakt.

De overige werken zijn:

I*. Proeven over de ontvonking en branding van Metaal -Oxydes,

door PAETS VAN TROOSTWYK , LAAUWERENBURGH en VROLIK.

fl". La place, fur Ie Mouvement de la lumière dans les milieux

diaphancs.

3". Walter, (j. g.) Remarques fur Tart des Accouchemens.

4**. Expofition et Défence de ma Theorie de 1' Organifation Végétale,

par Mr. brisseau - mirbel , publié par Ie Dr. bilderdyk.

5". Thomassen i thuessinck. Waarnemingen omtrent de Ziekten,

in de jaren 1797 en 1798, in het Nofocomium van de Hooge School

te Groningen en foortgelijke Waarnemingen over de jaren 1798 en 1799.

6°. Mulder, Oratio de Merius petri camperi in Anatomiam

comparatam.

7°. J. B. VAN MONS, zes Declcn van zijn Journal de Chemie et de

Phyfiqae.

E • 8». Ta-



' ""t«. Tables Barometriques, par BERNARD DE LiNDENAü.

9'. A. c. BONN, over de Mastodonte of de Mammouth van den

Ohio.

lo'. Gadet de vaux, fur la matière Sucrée de Ia Pommc.

II'. iConjpte rendu par l'Iuftitut de France, A. S. M. rEtij-

ipereiir et Rol, .bij een verzameld en uitgegeven door den lieere j. i..

KESTELOOT.

12°. Dr. strating, over eenige verbindingen van den Phosphorus»

13P. John Christopher low, Dislertatio de iis, quae Veteres

Philofophi de Magnitudine Telkiris meraoriae prodiderunt.

14". F. j. TER BORGH, Heelkundige Waarnemingen, met eene Voor-

rede van Profesfor driessen.

.ï5'« Jan jacob MODDERMAN, dc Seclionibus conicis in Ipfo cono

confideratis.

j;6«, C Ai,EVVYN , de lineis Spiralibus.

170. Dr. D. CRAANEN, Sclici- cn Huishoudkundig Magazijn.

i8°. JoANiNES jACOBus CANNEGjETER , Disfertatio Chemico - medica

inauguralis de Fariiia et Pane.

j{)'. Programma van, de Societé Médicale d'Emulation te Parijs.

,ao<>. F. vóN KRETSCHMAN, Bciigt zijns Journaals ,-~ ten titel voerende

^tlof und Stat.

EindeHik .moet ik nog gewagen van het gcfchenk eens Wurktuigs,

,«{P ,4ep.Hecre, py,>':s,T:?;,R».,zijnde ccne Pomp van dubbeld e{K:ct, welke

de drie beken !e eigenfchappen van Zuig- lid- cn Perspomp zoude be-

zitten.

w Dus-
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Dusdanig, Mijne Heeren, was in het afgeloopen jaar de gang van de

Werkzaamheden der Eerfte Klasfe van het Koninklijk Inftituut. Ik hope

mijn Verflag, harer niet geheel onwaardig, te hebben ingerigt, en alzoo

met uwe goedkeuring over dezen mijnen arbeid te mogen vereerd wordeut

Aldus gerapporteerd in de Algemeene Vergadering

van het Koninklijk Inftituut van Wetenfchap»

pen , Letterkunde , en Schoone Kunsten , den

»8ften Augustus des jaars 1 809.

G. V R O L I K,

Sekretaris.
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ZEER AANZIENLIJKE VERGADERING!

ZEER GEACHTE MEDELEDENf''"'"

/Ljoo in cenig geval de goedkeuring der meest befchaafden en besten,

gevoegd bij de hooge befcherming van 'sLands Beftimr, op onze hafl-

-delingen en daden een ontwijfelbaren invloed hebben kan , welk eenen

fpoorflag heeft dan niet de Eerfte Klasfe, na het houden der laatst

voorgaande Algemeene Vergadering, moeten ondervinden? De zigt-

\ baarfte blijken van deelneming in de reeds volbragte taak , de krachtigfte

opwekking tot het bearbeiden van nieuw begonnen werk , waren voor-

zeker genoegzame drijfveren, om haar volijverig te doen voortgaan in

•het opfporen van alles, wat der wetenfchappen in het algemeen j en

onzen vaderlandfchen grond in het bijzonder voordeelig zijn moge.

De eerfte zorg der Klasfe beftond dan ook in het beramen van de

hoogstnoodige middelen, die haar in ftaat konden ftellen, om voort-

durend bekend te. blijven met de nieuwfte ontdekkingen, welke in de

verfchillende takken van wetenfchap, aan hare bewerking toevertrouwd,

elders gemaakt werden. De benoeming van een groot aantal Korres-

pondenten voldeed, wel ü waar, eenigzins aan deze behoefte, doch

-'^ Aa "
was'
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Was op verre na niet voldoende. Men kan toch niet verlangen, veel

min verwachten, dat elke nieuwe ontdekking, elke belangrijke waarne-

ming, iedere wenk, die tot nuttige gevolgen zou kunnen leiden, langs

dezen weg ter kennis van onze Klasfe komen zoude.

Geleerde tijdfchriften ftaan hier voor open. Uit deze verzamele een

iegelijk zijnen voorraad ; fchifte het kaf van het koorn en legge ten zij-

nen voordcele op , wat hij met dubbele rente aan anderen zal kunnen

wedetgcven.

Tot het wel inrigten harer werkzaamheden heeft dus de Klasfe ge-

meend., den aankoop van.geleerde Tijdfchriften volftrekt noodig te heb-

ben én tot hare huishoudelijke onkosten te mogen betrekken. Op
gcene andere wijze toch kon zij de nafporingen en ontdekkingen, welke

door anderen reeds gedaan zijn of nog dadelijk gedaan worden , bij een

verzamelen. Op geene andere wijze was zij in flaat, zich voor de zoo

dikwerf begane misflag te hoeden, van als geheel nieuw te doen voor-

komen, hetgeen reeds elders was bekend geraakt.

Wat zij verder tot hare organifatie zou hebben noodig gehad, is ge-

heel buiten baar bereik gebleven. Ten dezen aanzien derhalve zou ik

denzelfden klaagtoon moeten aanheffen, waarmede ik in het vorig jaar

mijn Verflag opende. Maar waartoe nieuwe klagten uitgeboezemd

!

Dat wij ons veeleer verheffen, van, zoo gebrekkig onze toelland zij,

liiet alleen de wetenfchappelijke loopbaan met vollen ijver bewandeld,

. maar aan de meeste aanvragen en lastgevingen des Beftuurs naar eisch

voldaan te hebben!

Gij verlangt, Mijne Heeren! die aanvragen en lastgevingen te ken-

nen, omdat zij een aanzienlijk deel van onzen letterkundigen arbeid

'hebben uitgemaakt? Er is niets billijker, dan dat ik uwen wcnsch

voldoe.

Dat de geest van naauwkeurig onderzoek en bedaard overleg vooral

vercischt wordt tot het doen Van nieuwe lütviudiugen , is eene zeer

. be-
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bekende waarheid. liet fcheelt echter veel , dat zg altijd in het oog

zou gehouden worden. Zij, die iets nieuws meenen ontdelit te hebben,

zijn , of blindelings ingenomen met hunne vinding en fluiten zich dca

weg af tot verder onderzoek , of misfen het vermogen van naauwkeu-

rige vergelijking, of zijn eindelijk geheel onbekend met hetgeen door

anderen reeds vóór hen gedaan is.

Zijne Excellentie, de Minister van Binnenlandfche Zaken, van dit

alles genoegzaam overtuigd, vond daarom niet goed, aan het voordel

van den Heer j. van dam, tot liet aannemen van eene zoogenaamde

Noodzaag- Machine, toe te geven, zonder het advies van de,,E.ei;ftfi

•Klasfe hierop te hebben ingewonnen. -t:'/,-

De Heeren glavimans, goudriaan en krayenhoff met dit onder»

zoek belast, hoezeer het voorftel des Heeren van dam prijzende, als

uit zuivere beginfcls voortgekomen , konden echter aan de waarde zijner

ontdekking geenen bijval fchenken, en hadden het zonderling genoe-

gen, den uitvinder zelven van de nietigheid zijns werktuigs volkomen te

overtuigen.—— - at32pi«!/l -jfiy^i ,«tj ^sliilattdüt

,

In de meeste zandgronden van ons Rijk vindt men lagen qüarts-kiezel

van verfchillende dikte. Niet verre achter Naarden ziet men reeds op

den weg deze kiezelhoudende zandlaag oppervlakkig. Zij vertoont zich

öok op verfcheidene plaatfen van den Amersfoorder berg. Aldaar heeft

tnèn bijzonderlljk onder deze kiezel , fcdert lang , vele heldere Quarts-

fteentjes gevonden , welke men den naam van Amersfoorder Diamanten

gegeven heeft.

Doth in het bijzonder hebben reeds vin Vroegere jaren af, de helder

doorfchijnende en glinfterende fteentjes van den Lochemfchen berg,

bekend onder den naam van Pfeudo-Diamanten , de aandacht van Natuur-

en Staatkundigen tot zich getrokken. Geen wonder dan, dat men, bij

,de binnenlandfche reis van Zijne Majesteit, den Koning van Holland,

A 3 ia
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in een vorig jaar, Hoogstdenzelven op dit voortbretigfel der Nataur

aandachtig maakte.

Het gevolg hiervan was , het doen opdelven van eene menigte fteen-

tjes, 'welke de Eerfle Klasfe ontving, met, Verzoek-, om .dö; noodige iw-

lichting over derzelver aard te geven,' en wei bijzonder , over die genen,

wellje eenige gclijlcenis met den Diamant fchijnen te hebben.

'De Hceren van marum, CAMPEa en reiwwardt , waaraan deze last

Werd opgedragen , maakten , zoo uit het geen hen reeds van -elder»

bekend was, als uit het op nieuw . aangevangen onderzoek, zeer gerecr

deltjk liet befluit op, dat deze ddfftofFen niet anders, dan Quarts-fteenen

waren, die met den waren Diamant niets gemeen hebben. Zij zijn

namelijk niets anders, dan zuivere of min of meer gekleurde Quarts.

De Diamant daarentegen beftaat uit koolftof , welke in dezen- fteen eenc

hardheid vormt, de Quarts zeer verre overtreffende. •,^,

De Klasfe deed Verflag aan den Minister van Binnenlandfche Zakea-,

övereenkomllig het geadvifcerde van hare Kommisfarisfen. Doch waar^

fchijnlijk, dat Zijne Majesteit bijzonder vermoeden heeft .opgevat , dat

iüt deze fteenfoorten cenig algemeen nut zou te trekken zijn. De

Klasfe ten minsten ontving op den sófien van Grasmaand 11. van

den Minister van Binnenlandfche Zaken berigt, dat Zijne Majesteit,

met te rug zending van het Rapport des Ministers, bevolen Jiad, dat

jntt het onderzoek van voonnclde fleenen moest voortgegaan, en tot

dat einde-eene kleine fom afgezonderd worden.

De Minister verlangde , dat de Klasfe denzelven hare gedachten zou

mededeelen, welk onderzoek het ten dezen van belang zou kunnen

zijn, verder te doen, en welke fom daartoe zou dienen te wordeq

befleed. --: ^.j , :: :" .r .,..-:... j! . r. /
- ;; i

De Klasfe zich. bij' Ktrar veFrig"'VQrflag reeds f duidelijk verklaard heb,

bende bver. den aard dezer keifteentjes, waaruit tevens derzeliy^r §67

r-kige waarde had kunnen blijken » m£cnde den Minister van Binnenland-

fche
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fdie' Zaleen te "öiöefeft "advi^rèn , vtirt door 'werkiicden in fteenfoorten;

die tot vcrfiering dienen, te doen beoordeclcn , Avellc gebruik van d?

Üelde'rfïe fteéntjês dezer fdóit zou kunnen gemaakt, £n welke fom.jtot

èenig ondci-zoelc óf beproeving desaangaandc vereisclit wórden » inefifR

^"^ Zij voegde er ecliter bij-, dat het vvcIHgt bijzondere nafporing verdie.»

ilén zou, in hoe verre deze Qtiarts -kiezel tot verbetering van het

glas, 'bijzondcrlijk voor verrekijkers, dienftig ware. —

^

Nadat Zijne Majesteit, de Koning, op den eerden vah Sprokkel»

'ihÜa'nd des jiars rÖos>,^'^iiTvoering^ van het'wljsgeerig ilelfcl van Maten

fen Gtwigten voor dit Rijk bepaald had, werd aan de Eerfte Klasfc dè

last opgedrageii, zich onledig te houden met het beramen van alles,

wat daar aan zou kunnen bevorderlijk zijn. Bij het eerfte Rapport»

^vaarvan zij den korten inhoud in de jongstverloopene Algemeene Ver-

gadering door iriij dèed'-fchetferi, hacf' zij den Minister eerbiedig onder

Tiet dog gebl-agt, dat'er 'eenigé veranderiirtgèn in -de namen, aan fom»

mige Maten en Gewigten bij die wet gegeven-, zoude behooren geblaakt

te worden. -J^ 9Sab;>|)n«iïab«ft fi^ué iniuwfn^vuc.') ({-miefl, vi\\

*'De Minister deze bedenking der Klasfe allezins goedkeurende, ver-

zocht haar bij Misfive van den loden van Herfstmaand 1809, hare ge-

dachten .te vestigen op de aan fommige Maten en Gewigten te geven

nieuwf benamingen',' 'en 'dat 'derzelver Rapport aan Zijne Excellentie

zöü worden ingezonden. V^y^'-ibW a^ iot ti\vi',^f.sX'A

*".De 'Heeren VAN sWinden, aeneae, van bSeck calkoen, fokker,

Kravenhoff, van den endb, paets van troosïwyk, en vrolik,

reeds bij vroegere keuze tot het werk der Maten en Gewigten be-

DpeniS',/ bevlijtigdeii
'

-zich 'i-bni'" aan deze hoogstmoeijélijke taak te

yöjdbón.'

'

'-'^ -''•' «Jh''"^ > iJj lü, j-jd

'
Zij' bfagten een zeer beredeneerd 'VeVflkg'üit aart "de Eerfte Klasfe;

in overeenkomst van hetwelk den Minister berigt werd. Dit Verflag-,

ia
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irt een Concept- wet veranderd, is vervolgens door denzelven , aan Zijne

Majesteit voorgcfteld.

Doch de Koning difficulteerde , bij Befluit van den aoflen van Gras-

maand deze^ jaars, om zich met de voordragt des Ministers, tot het

veranderen van cenige namen van Maten en Gewigten, vervat in de

wet van den eerften van Sprokkehnaand 1809, te vereenigen. Er

werd alzoo door Hoogstgedaclite Zijne Majesteit bij gezegde wet

gcperfifteerd.

Onder de verbod- wetten op den invoer van buitenlandfche voortr

brengfels , heeft men beftcndig met de meeste naauwgezetheid die genen

in kracht en volle werking trachten te houden, wellce op den invoer

van gemalen Tras of Diiifftccn gefteld was. Reeds vroeger had de

Keurvorst van de Paltz die wet willen doen intrekken of vernietigen,

in het bijzonder door hooge belasting te ftellcn op den uitvoer van

ongcmalen Duifftccn, eene metfelfpecie, zonder welke hij zeer wel

wist, dat de veiligheid van onze watcrkeeringen niet beftaan konde.

Het Fransch Gouvernement heeft naderhand deze belastingen nog ver-

hoogd, doch zich tevens zeer genegen getoond, dezelve op te liefFert,

bijaldien men den invoer van gemalen Tras , onder zekere bepalingen ,

wilde vrij laten.

clDe Minister van Binnenlandfche Zaken begeerende, dat de Eerfle

Klasfe zulks tot een onderwerp harer nafporingen zoude maken, hebben

zich de Hcercn Vuolik, paeïs van tuoostwyk, en j. blanken janez.

tot overweging van dit belangrijk ftuk bepaald en, na rijp overleg, der

Klasfe geadvifeerd, den Minister hoofdzakelijk te kennen te geven,

dat , na de proefnemingen der Eerfte Klasfe op de deugdelijkheid van

het Binnenlandsch Cement, alle zwarigheid is komen te vervallen, die

anderzins in het te rug houden van het Andernachfche Tras zou hebben

kumren gelegen zijn: dat alzoo de verbod -wetten op den invoer van

^ulk eene onzekere metfelfpecie, als de gemalen .Duiffteen is, in volle

klacht
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kracht Verdienen, te blijven gehandliaafd worden, te meer nog, daar

er geene wijze van keuren bekend is, die voor het bedrog, dat met

deze ftoiïe gepleegd wordt, kan doen waken. —

—

Bij openlijke uitnoodiging de ernftige begeerte van Zijne Majesteit ,-

em de Nationale Industrie , zoo veel mogeliik , te bevorderen , zijnde

bekend geraakt, vloeiden van vele kanten voordellen zamen, om tot

dit heilzaam oogmerk mede te werken. Onder anderen leverde de

Heer ypelaar, bereider van Mikroskopifché voorwerpen, aan den

Minister van Einnenlandfchc Zaken een Verllag in van zijne fabrijk,

en gaf de middelen op tot herftel en uitbreiding van dezelve.

Zijne Excellentie ftelde deze flukken aan de Ecrfte Klasfe ter hand,

ten einde hierop derzelver gedachten te vernemen. De Heeren van

jiARUM, van den ende en reinwardt, aan wier beraadflagingen

zich de Klasfe wel had willen onderwerpen , lieten den Heer ypelaar ,

als vervaardiger en verzamelaar van voorwerpen voor het Mikroskoop

,

allen lof wedervaren, en vonden goed te verzoeken, dat aan Zijne

Majesteit het aankoopcn van een of meer verzaraehngcn van gemelde

voorwerpen zou worden aanbevolen.

Zij meenden echter, dat de verdere middelen ter verbetering, door

den Heer ypelaar opgegeven, niet wel zouden zijn toe te ftaan, om-

dat zoodanig eene fabrijk nimmer van algemeen nut en aanbelang kan

gerekend worden, als ook, omdat dergelijke verzamelingen van Mikros-

kopifché voorwerpen voor hen, die de Natuurlijke Historie wetenfchap-

pelijk beoefenen , van minder waarde zijn. Het gebruik van het Mi-

kroskoop toch , en het vervaardigen van voorwerpen voor het zelve

,

zijn aan verfchillende wijzigingen onderhevig , die niet anders , dan on-

der het doen van waarnemingen, en naar gelang van het bijzonder

oogmerk des waarnemers, bepaald kunnen worden. —

—

Onder de menigte van gevaren, waaraan 'smenfchen leven beftendig

is blootgefteld, behoort het vuur voorzeker als geen der minften te

B \ wor«
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Worden aangezien. Daflk zij de ligging dezer landftrelcen, de menigte

Tan wateren, die liaar omgeven, de wijze van bouwen, en veelvuldige

flulpmiddelen , ter redding uitgedacht, dat wij Zöo fpaarzaam van het

geweld des vuurs origeluklcige flagtoflers ontmoeten.

Niet alle middelen ecliter zijn tot heden uitgeput. Want toch treft

fcet eeüs Zoo, dat in de bovenflreken van éen brandend gebouw zich

menfchen bevinden, wie zal door het midden der vlammen heen ter

redding toefnellen? Buiten de zoogenaamde brandladder misfen wij

alles, wat ter hulpe zou mogen dienen.

A. H. HiÈMCKE, voorheen in dienst van den Staat aan den uithoek

van Afrika, meende hierin te kunnen voorzien, doof een werktuig Van

zijrre vinding. Het is een zamenfiel van bewegelijke Driehoeken , die

door eene kruk naar boven worden opgewonden, en aan het brandend

gebouw dddr ter plaatfe moeten worden aangebragt, waar eenig voor-

w'erp of goederen te redden zijn. Dit werktuig aan de Eeffte Klasfs

ten onderzoek zijnde aangeboden, Ijcpaalde zij hare gedachten ook opi

de overige rcdmachineö, en houdt zich als nog met dezelve bezig.

Zij gaf echter, na ingenomen advies van de Heeren van beéck Cal-

kelÈ*ij vaW èAkiJEVÉLD en van üEn énöe, den Minister van Binnen-

landfche Zaken te kennen , dat het werktuig van den Heef HiEflicKB

iatt het heilzaam oogmerk , waartoe hetzelve was voorgefiagen , in alle

bevallen en omftandigheden niet zal beantwoorden en zij hetzelve de«

geenszins als nuttig eri bruikbaar onbepaald konde aanbevelen.

Onder de (lukken, welke door het Gouvernement der Klasfe zijfl

lanbevolen , ten einde hetzelve daarop hare gedachten mede te deeleii

,

Verdienen nog bijzondere mcldingi

1°. Rekest vaft de boys en Asschenbérgh en dé Wed. ca7aus

en zonen, aan Zijne Majesteit geprefehteerd , verzoekende oétfooi
j

om yoor den tijd van dertig jaren, met uitfluiting van alle anderen,

biqnen dit Rijk te fabriceren , malcii en vcrkoopen Kunst - Cement ,
' als

' - ook

,



ook, dat de onderfdieideoe Autoriteiten worden gelaat, om tnet heitt

fuppliantcn eene conventie te Caitcu, ten einde dezelve zich tegen

etnen vastgeftelden priJB, bij het vervaardigen van metlehverkca , waar-

toe waterdigte metfelfpccie noodig is, yan der fupplianten geoctr^ijeerde

Kunst -Cement bedienen. Zijnde vooatfi bij idit rekest nog gevoegd

een Rapport op hetzelve door den Biugem-eester der Hoofdftad, als

B*ede eenige aanmerkingen van den Stads Aiichi^ekt van der hart.

»?. Eene Misfive van den Minister van Bionenlandfche Zaken,

waarbij aan de Eerfte Klasfe verzocht wordt, hare gpdacbten te tupf^e^

diteren , hoedanig door Zijne ExofïUcntie zou kunnen worden voldaan

«an 'sKonings last, waarbij bepaald wordt, /?. dat bet octrooi, aan

BE BOYS en AsscHENBERCii cn dc Wed. caziüs en zonjïn, verleend

op het fabriceren en verkoopen van Kunst-Cement, van Ii>cklonlveu

zuivere molenklci uit het IJ vei-vaai'digd , 'geheel en ai zal komen te

vervallen , zoodra de fabrijk ophoudt te werkeo of onvoldoende bevon»-

éen wordt, om de benoodigde hoeveelheid Kunst • Cement, , op dp

daartoe gedane aanvrage af te ierereifi: verder, dat de Gfoctroijeerden,

ondeT zekere poenaliteit, zullen gehouden en verpligt zijn, om na

Bloeimaand 1813 , aan alle zoodanige aanvragen, en de door hen daar-»

toe aangegane engagementen in cenen gepasten tijd te voldoen.

b. Dat het octrooi mede dadelijk zal ophouden , wanneer het afgcr

leverd wordend Cement niet voldoende van kwaliteit bevonden wordt»^^

c. Dat op last en autorifatie van welgemelden Minister bet Cement

op alle plaatfen , alwaar zulks door de Geoctroijeerdcn gefabriceerd

mogt worden, van tijd tot tijd zal kunnen worden onderzocht en dcS*

zelfs deugdzaamheid nagegaan.

•3°. Verzoek des Ministers van Binnenlandfche Zaken, tot nadere

ontvi^ikkeling en opgaven van de gronden , welke de Klasle bewogen

hadden, aan 'te raden, het (latueercn van eene algemeene wet, by

welke verboden zoude worden, geen ftecnen, die van oude g^ebouwea

B » af.
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ifkomftig zijn, ten zij bij kquring mogte blijken, deugdzame en be-

hoorlijk gezuiverde Tuffteen te wezen, ook niet eenige anderen nieuwe

gebakken , of afval van fteen , te mogen doen malen , veel minder de-

zelve voor Cement te verkoopcn.

Deze (lukken verdienen vooral daarom bijzondere melding, dat zij,

bij zoo vele andere blijken van goedkeuring, een fprckend bewijs ople-

veren, hoe veel belang het Gouvernement voortdurend heeft blijven

ftellen, om de gedachten der Eerde Klasfe op de gewigtigfte onderwer-

pen in te winnen.

Dezelfde Kommisfie , aan wie de bewerking van het gcheele ftuk

,

betrekkelijk het Kunst -Cement, reeds vroeger was toevertrouwd, hield

zich met de overweging dezer onderwerpen bezig, en had het genoe-

gen op haren arbeid den bijval der Klasfe te ondervinden.

Ik zou echter te zeer móeten uitwijden, zoo ik in de ontwikkeling

wilde treden van het Verdag, hetwelk op ieder dezer flukken aan Zijne

Excellentie, den Minister van Binnenlandfche Zaken, gediend heeft-

Alleen zij mij vergund bij deze opgave te voegen ecnc lijst van ftuk*

ken , welke voor als nog onbeantwoord hebben moeten blijven , het zy

,

dan uit hoofde van de menigvuldige nafporingcn, die dezelve ver-

eifchen, het zij uit hoofde van de moeijelijkheid , die men allerwcge

bij hunne ontwikkeling aantreft, of de zwarigheden, die zich opdoen

teen het bijeenroepen van Kommisfiën , waarvan de leden niet , daa

met groote opofferingen van tijd en geld kunnen zamenkoraen, het zij

eindelijk, uit hoofde, dat deze lastgevingen eerst zeer onlangs der

Klasfe geworden zijn.

Zij zijn de volgende:

lO. Last van Zijne Majesteit, om des mogelijk middelen te beramen,

ten einde de Hoofdftad van goed water te voorzien, zoo dat de min-

vermogende Klasfe van ingezetenen hetzelve, om te di'inken en tet

bereiding van fpijzen bekomen kui?ne.

a». Last

f
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*•. Lasf 'van den Koning, om den blaasftecn Vatt zekere, lijderesfc

te onderzoeken en na te gaan , of de behandeling der zieke , hare

voorgaande en tegenwoordige geftcldhcid niet tot nieuwe oritdüWiingen

,

wegens de behandeling dezer ziekte, zouden kunnen leiden.iisj^jooy , ns.

3". Eene Misfive van den Minister van Binnenlandfche Zaken, met

eene bijgaande nota en daartoe behoorcnde twee Haaltjes, betrekkelijk

het vervaardigen van katoenaardigc ftolFcn uit onderfchcidene moes- eji

wilde planten, door den Heer angelo te Triest. Dezelfde Misfivp

bevat tevens des Ministers verlangen, dat de Ecrflc Klasfe, zoo veel

mogelijk, alle vereischte informatiën zal inwinnen nopens hetgeen ter

dezer zake in de Oostenrijkfche Staten tot heden is onderzocht gewor-

den, en welke partij van de daaruit ontftane ontdekkingen en proefne-

mingen voor dit land zou te trekken zijn ; als mede , dat zij over het

algemeen aan Zijne Excellentie hare denkbeelden mededeele, of en

welk nuttig gebruik van onze inlandfche planten zoude kunnen word,(?j|

gemaakt, om daar van katoenftoften te vervaardigen.

• 4». Last tot het onderzoek en het geven van berigt op twee vep-

zoekfchriften aan Zijne Majesteit, don Koning, beide ter verkrijging

van octrooi op zekere Filtreermachines , om het tot drinken gefchikte

water zuiver en helder te maken, zynde het een van den Heer cuchet

te Parijs, het ander van den Heer j. b. l'hermite en de VVed. wail^

LET ook aldaar woonachtige • - - "-•«ij-i JèmostU: s:ii

.

5». Eene Misfive van den Minister van Binnenlandfche Zaken, met

eene bijgevoegde Nota van den Heer kros, Opzigtcr over de. uitwate-

ring te Katwijk aan Zee , en een doosje zout , door uitwafcming van

zeewater verkregen ; zijnde des Ministers verlangen , dat de Eerfte

Klasfe dit zout vergelijke met hetgeen gewoonlijk ter confumtie dient,

en zich wijders met het onderzoek bezig houde , of foortgclijke bevyar»
'

klng met vooideel zou kunnen .ondernomen worden. ..yr

tii B 3 6o. Eene
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6'. Eene Misfive van vvelgemelden Minister, ten gdeide Van e«ne

flcsch
, gevuld met zeker middel en opgave van deszelfs gebruik tegen de

Kalander, uitgevonden door josephus schrikx, in den Ouden Bosch,

en voorgclleld geweest op de openl^kc tentoonftelling der voorwerpen

Vlfl volksvlijt in Herfstmaand 1809.—
Zöo wij andcrmaaï het geluk genieten mogen , van ons tot één lig-

Ctianm t-e verzamelen, twijfel ik geenszins, of de bewerking dcz^er

ftukkcn «al de Klasfö in ftaat gefteld hebben, U, Mijne Heeren, van

hare weivalbiagte t-aak den uitllag mtdc te doelen.

Ik ga dan nu over tot cenc attdere foört van werkzaamheid , onmiddel»

lijk vóortvloei.iendè uit de bepalingen, welke in het Reglement voor

liet Inftituut vervat zijn. Want , J^'mc Heeren , hoe zeer ik gaarne

•^wenscht had, hier van te mogen ftilzwijgen, voor zoo verre bare

tladeiijke uitvoering niet van de Klasfe zelve heeft afgehangen, dringt

ÏMi) het beftf vnn pligt, niets voor U te verhelen.

Men wcte dan , dat wegens den jammerf^ken töcfland, waarin het

Vaderland, kort na de vaorgaatidc Algemcene Vergadering, werd ge-

dompeld, niets aan c«^zcn ftaat is verbeterd; dat op het beredeneerd

Voorftel v-an den asftcn van Oogstmaand des jaars 1808, tot het aan-

ïchaflc'n der hoogstnoodige behoefte voor onze Klasfe , ninvmer eenig

antwóorti- is ingek^nren ; dat dfe gunTtigfte dêcifie deï Kcünings, waarbq

het fchoonst gebouw voor de werkzaamheden des Inftitimts werd afgc»

ftaan* "bmtén alïe"werking ' gfeMeven is;- dat ditzelfde gemis vaneen

tïefchvlct loivaal ons voorrdm'cnd heeft belemmerd in het houden der

Opcnbsi'è Vctgfeiering ; cïat tindctijk lïct iiitlovefi van prijzen beeft ntoè-

jtón ^a'èhtfer Wijx^en.

' Zou dit alks in ftaat geweest «ijn , om ons den moed te doen oni-

xlhkéft? Neen-, Mijne Heeren, Leden eener Maaïfchappij, die zich

ten pligt gefteU had-, t-ot va>l»aking der Weteaitbapjoea , Lttteiikunde

en
.



ïn Schóonê kunsten werkzaam' te zijn, konden, fliogteji onvoor^iei»

belctfels daaraan geen hinder toebrengen.

'De Eerfte Klasi'e ging dan rustig voort in haren arbeid,' 2^^/ onder-

vond bijzonder voordeel van hare reeds xroeger gemaakte fchikkiiigeQj

waarbij elk der Leden verpligt is, óp zijne beurt eene Verhandeling,

voor te lezen, eene waarneming mede te déelen, of efinige belangrijke

bedenking in overweging te brengen.

Deze (tukken zijn van tvveedcrlei aard geweest ; zij werden door henj ,

die de voordi-agt deed , , gerarigfchllcc onder de aangebodene fLukkpn 9

waarvan de beoordceling, om ze onder de uit te geven werken des,

Inflituuts al dan niet te plaatfen , aan de Klasfe werd overgelaten , of men

befchouwde hen als onderwerpen , alleen dienftig , om- etne vergadering

tiet geheel belangeloos te doen afloopcn , en tot wisfeling van gedachten

aanleiding te geven. • .r-jf:-^;;

Van de laatstgenoemden zal ik in de eerfte plaats fpreken, 'en -IlJy

daarna tot de aangebodene Verhandelingen bepalen.

De Heer bonn deed eene kórté mondelinge voorJragt en aanwijzing,

nangaande eenige bljzondcrhedè'ri," Waargehomcn bij echen Böver, in

ï)eGembcr 1799, nabij Deventer in den IJsfel gevangen, door zijnen

overledenen Zoon nevens hem ontleed, en bij deszelfs promotie tot

Doctor in de Medicijnen in i8cö,
' Qntleed- Cn Scheikmidig befchreven.

Onder deze bijzonderheden verdienen aller opmerking de volgende:

De beftanddeelen van het versch uitgenomen en in vocht bewaard

bevergeil, met die van het echte Sibcrifchc en het vêrvalschte Kanada-

fclie vergeleken , cn van beide verfchillende door gemis, van het vlug-

loogÉoutig en klcurmakend beginfel, aan den róok bij het droegen toe

te fthrljven; afgcknaagde wilgcntakkcn , gewezene bouwltoffeu tot de

vVoning van dit dier; houtvezelige ovcrblijflelen zijner vertcei-de voed-

felen; werktuigen ter bevordering van derzelver kaauwing en fpijsveriee-

ling; het bijzondere maakfel der kaakgeleding', daar toe dienende,

en
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én van deszelfs grootere tusfchenkaaksbeenderen , ter bevattbg "^ der

fniitanden.

De vergelijking dezer laatstgenoemden met die van onderfcheidene

rangen van viervoetige dieren en bijzonder aanmerkelijk iri den Orang

en Pongo^ terwijl zij bij den mensch niet gevonden of ten minflen voor

als nog twijfelachtig gerekend worden, gaven den Hoogleeraar aanleiding

tot nafporing en tot eene nieuwe gedachte, of niet de tegennatuurlijke

Haat der opperkaakbeenderen , bij den dubbelen Hazenmond van eerstge-

boren kinderen, eenig bewjys voor üc mogelijkheid van het aanwezen

dier tusfchenkaakbeenderen opleverde.

De KJasfe, het belang van dit gcwigtig onderwerp gevoelende, noo-

Öigde den Heer noNN op het dringendst, pm zijne gedachten nader te

ontwikkelen, en in eene uitgewerkte Verhandeling aan haar mede te

deelen. —

•

In den omtrek van 's Hertogenbosch waren in de vorige eeuw reeds

verfcheidenc becnen van Ekfanten ontdekt, waai-van cenige nog voor-

handen zijn in het uitmuntend kabinet van wijlen den grooten camper.'

In hetzelve vindt men' ook het dijbeen en den rugwervel van een jongen

Elefant, uit den watervloed van den Alblasferwaard , die in het jaar

Ï759 voorviel.

De Eerfle Klasfe gaf voorleden jaar haren wensch te kennen, dat

deze ftukken mogten vergeleken worden met die reusachtige beenen,

welke bij het doorbreken van den dijk te Locnen in de Over -Betuwe,

in het begin van 1809, uit den grond waren opgcfmeten.

De Heer reinwardt voldeed in zoo verre aan den wensch der

Klasfe, dat hi), met aanwijzing van eene keurige afteekening des heup-

beens, een historisch bcrigt van dit ftuk leverde, en zoo over dit, als

andere fosfile beenen , die aan Elefanten zouden behoord hebben , eeni-

se gedachten mededeelde.

De
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• De 'Klasfe ziet met verlangen eene volledig bewerkte Verhandeling,

over de opgedolven beenderen in deze landftreken, van haar ijverig

Medelid te gemoet. -——

«Men heeft federt eenige jaren veel gefproken van flereotjpie en flc'

reotypage; vzn polytypie en polytypage.'. Door de laatfte verfiaat men

in den meest uitgellrekten zin, van eenig ftuk zoo vele afdrukken ma-

ken, als men wil.

i'-In dien zin is dan ook het gewoon boekdrukken eene foort van

Polytypie , vermite «en , da vorm eens gezet Zijnde , er zoo vele af-

drukken van maakt, als men begeert. Maar i<*. is het zetten van den

vo*m eene afzonderlijke kunst of flag. a*. Zoodra de vorm, die uit

losfe letters beftaat, gebroken is, en de letters wederom zijn- gedistri-

bueerd, is het met die polytypte gedaan. Indien men den vorm^ vast;

zet , om te blijven , vervalt men in jlereotypic , en heeft men den eer-

flen en laagften trap van die fchoone kunst.

Het graveren komt nader bij aan eene ware polytypie , vemiits de

plaat altijd blijft. Doch het graveren, al ware het maar van letters,

is eene afzonderlijke kunst ; zoodat , als men gegraveerde afdrukfels

wil hebben van eene teekening of van een gefchrift, er, behalve den

teekenaar of den fchrijver, nog een graveur benoodigd is, van wiens

kunst en vaardigheid alles afhangt. Het is derhalve niet, dan in een.

meer algemeenen zin, dat men het afdrukken van gegraveerde platen

onder de polytypie kan brengen.
. ,,

In een meer bepaalden zin noemt men polytyperen van eenige tee«.

kening of van eenig gefchrift, daar van, zonder merkelijke kosten,,

zonder eenige bijzondere kunst , fpoedig en ten allen tijde , zoo vele

kopijen te maken, als men wil, welke kopijen niet alleen naar de oor-,

fpronkelijke teekening, naar het oorfpronkelijk fchrift gelijken, maar

met deze volkomen identiek of eenzelvig zijn. Het moeten, gelijk men

zulks in de kunst noemt, zoo vele facfmile voorflellen, als men..

verkiest,

C De
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'De Heer van swipjben ontwikkelde in eene gefchiedkundige Verlian-

dding dit alles zeer naauwkeurig , en toonde vervolgens door de onloo-

chcnbaarfle bevviizcn , dat deze kunst, waarmede men in de laatfte tijdea

200 veel heeft opgehad, reeds in den jare 1669 door den onderfelljken

CHRisïiAAN HUYGENs, onzcn landgcnoot , is geoefei;d geworden.

Twee facftmih van huygens eigene hand, door ons Medelid nan de

Klasfe gefchonken, kunnen tot een blijvend teelien .dienen, dat ook

deze kunst . die men in latere dagen zoo gaarne zich elders zou hebben

toegeëigend, van Hollandlchen oorfprong 13. . .m(l»v'«'i-

Hoezeer deze voorlezing niet gefchikt was, om onder de iiir te ge^i

vene Verhandelingen geplaatst te worden, vondt men echter haren in*

houd te belangrrlk, om van dezelve in de Historie der verrigtingen vau

de Eerfte Klasfe geene openlijke melding te maken. —

—

i/ijsir-J

"Wanneer men het werk van j. h. knoop over de Boonivrucbtcn in-

ziet en ziine afbeeldingen met onze gewoone ooft vergelijkt, zou ip^n

naauwelijks gelooven,dat de Natuur zoo vele Appel- en Peerfoorten heeft

voortgebragt , als bi} bcra te vinden zijn. Het was daarom der moeit»

dubbel waard, op de plaats zelve, waarvan bij zijne tcekeaingeü en

befchrijvingen ontleend had, de Natuur te gaan raadplegen.

De Heer kops die vergelijking op het Oranjewoud in Vriesland , de

plaats, waar knoop zijne befchrijvingen had opgemaakt, in het werk

ftellende, vond in de daad de meeste foorten nog aanwezig en va»

goede deugd. Hij dringt ten fterkfte aan op het verbeteren van dei

2eer verwaarloosde kuituur der ooftvrugten, en doet geheel nieuwe

inzitten over dezen tak van vaderlandfchen landbouw verwaclïten. —
(gjj

Dat plantgewasfen van fappen voorzien zijn, en dezelve uit liet aard-

rijk en andere vochtige zelfftandighcden optrekken, kan niemand onbe-

kend zijn. Hieromtrent heerscht ook bij niemrnd ecnig verfchil. Doch

geheel verdeeld zijn de gevoelens over de krachten, welke deze aan-

trekking en voortftuwing der fappen bepalen. Sommigea gaan af van
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geheel wÉflttuigè lijkt wetten , waarop het leven der plant geeft ièi

minsten .invloed zou hebben ; anderen laten de ijlwording dezer vochten

en derzelver uitdamping door de oppervlakte van het loof als werkende

beginlbls voorkomen , die den aanvoer van achteren begunftigcn^ weder-

om anderen keuren alle wijzen van verklaring af, die niet op de wcr^

king van het levensbeginfel gegrondvest zijn.

De Heer van marüm, zich reeds meermalen met de overweging van

«Je werkingen des vaatgeftels in planten ijverig hebbende bezig- gehout

den, bepaalde aia nu de aandacUc Oer iviasie op den groei der plantea

en het opklimmen der fappen in haar vaatgeftel, als alleen afhangende

van derzelver prikkelbaariieid. '

s:AVij vertrouwen op zijne toezegging, van aan dit ftuk breedere om»,

wikkeling te geven , en hetzelve , door andere proefnemingen ver*

rijkt, ais eene nieuwe bijdrage tot de Natuurkunde der planten/ te.

doen dienen.— v

^Van den ijver, waarmede de Heer van beeck calkoen, de belan?

§en der Natuur- en Wiskunde voortdurend ter harte neemt, getuigde

op nieuw zijne voorgelezen Schets v^an dan trapsvijzen voortgang der

Aardrijkskunde ^ en de -volkomenheid y waartoe dezelve in an»eft.jtij4,

gebragt is. ^. r .^ - .>-

toWat ook oude overleveringen , verhalen , fragmenten eener Aardrijk^».

kunde van noacii, josua, salomon of anderen bijbrengen, het eigen»

lijk tijdmerk der wetenfchap , voor ons althans , behoort daargefteld te

worden, waar wij de Wiskunde op de kennis van de ligging der landen

en plaatfen toegepast zien. De Aardrijkskunde laat zich dan terftond

ia eene algemeene en bijzondere verdeelen. De bijzondere bepaalt zich

tot de kleine districten. Zij vereischt flcchts de kennis van die eerde

beginfelen der Wis- en Sterrekunde , welke welligt ouder zijn , dan de

gefchiedenis , en is daarom buiten twijfel eene der oudfte wetenfchappen.

Doch de algemeene is van wijder omvang. De bepaling toch eenerj

ulV. Ca plaats



plaats op de aarde door breedte en lengte, haar eenig beginfel, is, hoe

gemakkelijk het ons thans ook fchijne, het werk van een Wis- en

Sterrekundig genie geweest.

" HippARCHUS maakte zich honderd en vijftig jaren vóór christus

geboorte als de grondlegger der Aardrijkskunde beroemd; maar zijne

manier der lengte -bepaling werd niet, dan eeuwen later gebruikt;

terwijl der Aardrijkskunde, wat ook eratosthenes en anderen, vóór

STRABO, tot de kennis veler landen hebben bijgedragen, niet eerder,

èan honderd vijftig jaren na christus gbboone, Uoor ptolomaeüs

rgke aanwinst bezorgd werd.

Na PTOLOMAEUs werd eeuwen achtereen geen ftap voorwaarts ge-

daan: de Arabieren herhaalden flechts het geen zij in deze van de

Grieken geleerd hadden.

• Met het herftel der Letteren kreeg ook de Aardrijkskunde een nieuw

leven. Men begon met vlijtige beoefening van de Schriften van ptolo^

iiAEUS en anderen der Ouden, en ftrcefde 'weldra deze leermeesters

vooruit. Men vondt, door Wiskunde voorgelicht, betere hulpmiddelen

uit tot het vervaardigen van Zee- en Landkaarten , waartoe de ftecds

toenemende handel op Oost en West, vooral onder onze voorvaderen,

van den kant des belangs gewigtigen aandrang gaf. Inzonderheid deden.

de vorderingen , welke men in de Sterrekunde maakte , zeer veel tot

tbrbetering en uitbreiding der middelen, om lengte en breedte te be-

palen , het eenige , waarop hier alles aankomt.

De ontdekking van de wachters van Jupiter , en de waarneming hunner

Eclipfen , maar vooral de verbetering der Theorie van den loop der Maan

in de vorige eeuw, gedurig aanwasfende tot op het tegenwoordig tijd-

ftip, mét de juiste waarneming en berekening der Zon -Eclipfen, en

Sterbedekkingen door en afftand van de Maan, gaven zoo vele midde-

len ter naauwkeurige vinding der lengte. Voor breedte vond men

insgelijks .meer en .bekwamere methodes..

,-..'- 1 Niet
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Niet minder won de Aardrijkskunde bij de aanmerkelijke verbetering

der werktuigkunde. Hadley's Sextant, door ramsden en dol-

LOND zoo zeer verbeterd , deed te land , en ter zee , de groptfte diea-

ften, zoo bij de bepaling der breedten, als die. der lengten. De fteeds

tijdlioudende uurwerken Ctimekipers) door berthould, arnold^

MUDGE en anderen tot eenen bijna ongclobfeli.)ken trap van volmaaktheid^

gebragt, geven voor de lengte - bepaling inderdaad al het geen men in

de praktijk zoude mogen verlangen. <«b ,(f&sium. U'> utiJSOi oaj^ïJ fjt»

Wat de breedte aangaat , dcic worac duur middel van het Sextant

thans naauwkeuriger gevonden, dan men zulks vóóf-eeue «euw,; met

groote werktuigen en veel omflags, doen konde.' r-r; ,?•;;•'':":". r.'fh

< Dan , Mijne Heeren , ik zou te zeer moeten uitwijden , zoo ik den

geest dezer voorlezing, breeder ontwikkeld aan uwe aandacht wilde

Vertoonen. Het zij genoeg, hier bij te voegen, dat wij in dezelve

overvloedige ftof gevonden hebben, om ons, over de vorderingen van

den menfchelijken geest in dezen, te doen, verbaasd ftaan. -y jitui

De Heer driessen, door bezigheden verhinderd, ter vervulling zijner

fpreekbeurt eene uitgewerkte Verhandeling, voor de drukpers gefchikt,

der Klasfe aan te bieden, vergoedde zulks door een vijftal Schei- en

Huishoudkundige waarnemingen, (üe allezins verdienden, de aandacht

der Vei-gadêriag bezig te ^houden. aisiriuv sb'ijiv n»! n-j jlybJUüuJ

-'ïfiiraers, wat aangaat het eerfte gedeelte Vaii zijne vöortezlng, waarbij

aê' Heer driessën cenige proeven opgeeft, die het reeds vóór eenige

jaren door hem te kennen gegeven vermoeden, omtrent de aanwezig-

heid van eenig zoutzuur in - de dampkringslucht , in plaatfen , nabij de

zee gelegen en bepaaldelijk te Amfterdam, bij droog en warm weder,

fchijncn te bevestigen ,- niemand zal ontkennen, dat het van aanbelang

is, dat deze zaak eindelijk eens door genoegzame proeven beilist worde,

te meer, daar de Heer driessen meent te mogen vooronderftellen , dat-

dat gedeelte zoutzuur, door het regenwater opgenomen, toereikende

n^o C 3 is.
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ts, öfn" een óplósfend vermógen op het lood üit teoefenen en aWus

het regenwater te vergiftigen : en dat \vijder3 ook hetzelve , tot het

vernietigen van fchadelijkc uitvloeifels en fmetftoffen werkzaam zLja

kan, en Üu», in het tegenovergeflelde, als een heilzaam bijmcngfel der

lucht te 'befchouwen is. , j

Even zeer verdient onze oplettenheid de tweede waarneming, waarby

wij het Verflag ontvangen van het fcheikHndig onderzoek van e£n mid-

del tegen rotten en muizen, dat, hoezeer als voor den mensch oafch**

iJelljk opgegeven, aribnicum en genampL gUs iu z,i\.u bcvattiede, r;://

De derde waaiTicming bevat deze voor den Landbouw zeer belang»»

rijke opmerking, dat versch aangeilibde klei, behalve eene grootere

Boeveelheid vergane overblijflels van dieren en planten, ook aanmerke-

lijk meer koolzure kalk bevat, dan oude kleiaarde. Al verder heeft d«

Heer driessen waargenomen, dat kleiaarde de verrotting van dierlijke

en plantaardige zellïlandigheden bevordert; waaruit hij wijders de oor-»

«aak der rotkoortfen afleidt op plaatfen , alwaar, vele. kleJgrQndeij

De Schr^ver' lietoogt ten vierde uit fGheikundige igronden , en b**

vestigt door eigene ondervinding de mogelijkheid, dat volkomen uitgc^

doofde turfkolen fomtijds van zelve in brand kunnen raken. th
Laatftelijk en ten vijfde vernemen wij met genoegen, dat de Heef

i>RiESSEN zich thans onledig houdt met het ondcrzpeli. naai de ware

oorzaak eencr zeer verderfelijke ziekte onder het Rundvee , welke ziekte

omftreeks Groningen en in de naburige, oorden vry algemeen is: bet

is het wee , of de mictus cruentus. Hij vermoedt , dat de Ranunculus,

Flammula, eene in de weilanden zeer gemeene plant, tot die ziekte

van het Rundvee misfchien aanleiding geeft.—•,

, Zoo ven*e gingen de voorgelczene ftukken, waarvan de Schrijvers

ftiet begeerden, dat zij onder de aangebodene Verhandelingen zoude»

begrepen worden. Wat »u de aangebodene Verhandelingen zeJve betreft,

c- ; j ook
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floft Ker van tiéeft de ^'lasfe eèn rijken oogst mngen Inzamelen. Ver-

mits echter niet van allen de beoordecling reeds gefchied is, zal ik haat

ia een tweeledig overzigt niaeten nemvna , of als beoordeelde (lukken

,

4f; als! zoódanigen, waarop de Klasfe het advies van hare gekominit»

teerden inwacht^ i^.uijj; .Nu uniirjljiin i-s. ; jiivürix;? ,;o .itrnc ; r;::) ;i

Onder de beoordeelde ftrikkéft noetrt ik in de eerfle- plaats, eene

Verhandeling over de wetten, welke de drukking des dampkrings

volgt, van ons waardig Medelid van swindjen,

. In liet nagaan -da'scr >vaucia. laci^A. clc övUïljycr di; Waarnemingen j

hier te lande gedaan , tot bafis genomen , en wel die , welke op Zwa-

oenburg gedurende cene lange reeks Van jaren verrigt , en door . de

HaarlemCcHc Maatschappij tot het jaar 1793 achter hare Verhandelingen

zi;in geplaatst geworden. Zij beginnen met het jaar 1743. Doch de

Schrijver heeft er nog acht jaren,, van 1735 af, bijgevoegd
, gebruikende

de waarnemingen door deri kundigcn, nicolaas duin, te Ha^^m, ge-

daan 5. waarvan de haridfchriften onder hem berustende zija,', T.r.;,.r'...

De Heer van swinden heeft alle diewaarnenjiingen van 1735 to?

J779 ingefloten, en dus gedurende 45 jaren, behoorlijk geredigeerd,

maand voor maand gemiddeld genomen ^n alle, die reftiltaten in cene

jroote tabd gebragt, welke hü aa» de. Klasfe ten gefcbeiike gegeven

heèffJ oj a&s ivissaJ»
,, bsd batuiad isytiirial ab j^bnro Visfanosii,! -j.o

- Uit' alle' de wiorncnringin;' onder eUcandercn vergeleken, heeft bij de

volgende vijf wetten afgeleid , welke door bijzondere T^beile^, u^ de

groote Tabel opgemaakt, volledig bewezen worden. . . •: ..,

cs^;fl[»;[i -De Bacoraeter üaat des zomers beftendig hooger, ó&a. de» win?

ters , dat is , de drukking der lucht is des zomers grooter , dan des ,

winMfs.

ft". De hoogfte en laagfte ftanden van den Barometer, met andere

woorden, det,zelfs aanmerkelijkfte rijzingea ea dalingen vallen oimmef

in



C «4- >

in den zomer voor: verre de meeste in den winter: énkel in de lénferi

minder in den herfst.

3°. De hoogte des kwiks in den Barometer, met andere woorderti^i

ae drukking der luchtis aan grootere veranderingen in den winter, dan

in den zomer, onderhevig; zij ondergaat ook gemeenlijk en beftendig

grootere veranderingen in den winter, dan in den zomer.

4°. De oorzaken, welke vermindering in de gewone gemiddelde en

beftendige drukking des dampkrings te vvèeg brengen, gaan tot

grootere- uiterften m hare werking, au» die, wcnio vernieerdermg un

dezelve' doen geboren worden. ' - • •;.i;i

-S"- Hoewel de oorzaken, die de wericing-der lucht verminderen,'

volgens de vierde wet tot grooter xiiterften gaan, dan die, welke

dezelve venneerderen , brengen echter de laatstgemelden op den duur,

ecne grootere uitwerking te weeg.

De Verhandeling wordt belloten met eenige aanmerkingen over de

verklaring dier wetten en over de periodifche dagelijkfche variatie ,

die de kwik in den Barometer, en alzoo de drukking des dampkrings

ondergaat.

Dit uitmuntend ftuk, waaraan de Hoogleeraar van swinden zoo

veel tijd en vlijt hefteed heeft, werd in handen cener Kommisfie gefteld,

ook bijzonder , omdat de fchrijver betuigd had , dezelve aan te bieden

als eene proeve, om het gevoelen der Klasfe over dit onderwerp te

polfen en in Haat gefteld te worden, om, door haar ingelicht, zijnen

arbeid te volmaken en te mogen weten , welke de beste
;

middelen zijn

,

om uit reeds gedane waarnemingen dat geen af te leiden, hetwelk ons

tot kennis van ons luchtgeftel zal kunnen brengen.

De Kommisfie fchijnt echter, uit eerbied voor des Schrijvers naauw-

keurige bewerking, het voor onvoegzaam gehouden te hebben, over

deszelfs laatftc voorftel eenig oordeel te vellen , latende aan den Heer

VAN
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VAN swiNDEN teil vollen over, of hij goedvinde, dit voortreffLTijk ftuk.
*

zoodanig , als het was aangeboden , in de werken van het Inftituut te

geven, dan of hij daarin zoodanige veranderingen of bijvoegfelen zal

gelieven te maken , als hij zal oordeelen ter voltooijing van hetzelve .

te kunnen verftrekken. -,

Het tweede ftuk zijn wij aan den Sekretaris der Eerde Klasfe ver-
,

fchuldigd. Het gaat over een zonderling vertraagden groei en ge-

deehelijke veekwording des beengeftels bij een veertienjarig jongeling

,

gepaard met uittering der beide gezigtszenuwen als gevolg van

blindheid. ^.v

Komniisfarisfen , aan wier beoordeeling deze Verhandeling was toe- .

vertrouwd, gaven in hun berigt te kennen, dat zulk eene weekwording

der beenderen zoo wel, als deze vermagering der gezigtszenuwen zeld-

,

zaam voorkomen, en allezins verdienen in de jaarboeken der weten-

fchappen te worden opgeteekend:
„^ I

Dat derzelver belangrijkheid niet weinig wordt vermeerderd door de-,

vergelijking, welke de fchrijver gemaakt heeft tusfchen deze gevallen

en die, welke elders geboekt zijn, terwijl de gevolgtrekkingen uit de,

geheele opgave afgeleid, zoo door hare juistheid, als de uitzigten,

welke zij opleveren , de aandacht der Klasfe in alle opzigten overwaar-

dig zijn:

Eindelijk dat
,
deze Verhandeling onder de werken van het Inflituut

behoort te worden opgenomen.
.) „ jj

Het derde fluk is eene Verhandeling van den Heer floryn, bevat-

tende een voorbeeld van de nutlighdd der ^Igebraifche Multiplicatie.

Ten opzigte v^n deze Verhandeling moet ik aanmerken , dat de Heer

FLORYN, n? de voorlezing, haar wilde te rug nemen, en hij flechts

tot derzelver afftand aan de Klasfe bewogen is, uit hoofde des bijvals,,

.welkea^ylVtt- voorftel van een der Leden gevonden heeft, te weten, of

D bet
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het niet nuttig zöudè' zijn-,- om 'Van! 'diè 'zeer eenvoiulige wijze, waarop
de Heer floryn aangetoond liecfc, dat men fommige vragen kan op-

idsfen', waaTN't'ri' andei-ziris' de opiosfmg' in omflagtigcf liiiddelcn te*
ftaaty-teh riüfideri' eèrilg'gcwagtc-makén in de Historie van de Vcrrig'^-

tingen der Khsfc, en alzoo de hoofdzaak door ••den'' druk 'kenbaiér te

dbeiV wórèen;-'''-

"

Het vierde ffiik bevat een P'crtoog , nopens den oppervlakkigen jland

der Rivieren in het algemeen» mitsgaders van de Nederlandfclié'
Rivieren inzoiidèrhet^i'-'vDbrWo 'f'erre die fland; benevens alle de^

ten dien opzi^te voorgevallene veranderingen , uit de deswegens' gedari^

i^aarneming ^hhf^hahr' ir'^'- doar^-dé'ri
'

Bè'i'r ëï i. iJnuNiNbs'.
'''''•'^

•Het heeft' tëfr ' dott"^, 'bm^ W''"éénë' ilaamvkeürige vcrgel"Liknï^'''r(êr,''

federt 36 jaren, langs de Bdvcn - lliviercn hier te lande, gedancwaar-'

nemingen ;'''zcfo'Vë!:ll -daaruit •b'Ujfcc^fi 'kan:, lia'te iporeiii 'wdice ve'rande-'

ringen in dien tijd, ten aanzien van 'deii- 'óppei'tMkigeri'' iïand' dezer'

Kiviéréti', 'zyr? ^faörgfe\'kiïen"; Trié't'oogmcrfe t/ok,- om de zbo-'3Jgerriebn

bekende •TcëIi?:frg't'ciTèt ciooi^atlnde juaflglifdlÜ-'Vrrho6gittg'%izï'r'lii\^rè'tf'

cc^ig' ihe'erdër licht- bij te 'zetteri.

'Het bevat 'iJüs'éénr'ondeTNVeriiy'hertveik Voor xitis'lartd Van het hoogst

belang 'is. ïrtimers
,

'ititlar' mate men- meer • zïl 'ktirineri'-'ïh^éli, oïir' deii''

gang met juistheid na te gaan, welken de veranderiag, die in deir fraiïrf*

dei- rivièVeh i'
öf 'gfeitïiddWdè jaal'lijffcfi&

'

H^ó^té^'tiefe^Ve ^^boïvalt-,' '
- "te

voren gehouden heeft, naar die mate zal •ffiè'éi''^Sc/^^''êo8'-^ltë''gi6nièii v^

meer lcunnëh''öpdoenV oiri' vboi*'"he't"vérvoig,-' 'nrét'deS' te grootere wp.nr-

fdiljrilijit[ieTd of zelférh'eid "te" kunnen -ttfinctcn den'' gfa^d van gerustheid-

of bekómuibring', wcfe men aart cèmgc waar'geiïoiiie-rte'véi'aHdcring zal

vtmö^cn-^oPmtstitéÜ^ftedltfcn'-'," of-bt/k,-^8ih ceriigzi'tis'^iey'KunÜen beflui--

teA-f'Ö^ IVè^ 'VèVlSn^dé- of"gevreesde' ^^c'ï'cip 'dcf 'geteeld' oiirvvikkélin'g'

van dé'-gè'f'ol*3nt(?ehet' iüodanige vdnmAer?n'gV1log-jilJ'verre'vei'w^derd,'

©f inecr nabij zijnde , zou mogen ^gcfteld worden.
De



^cf De KJasfc, -die alle hulde doet aan de uitmuntende en fraaije. wijze

,

.jv^arop dit ftulj b.^vverktjsj.liej/fi hej-felyc. dan.p.cHf zonder,, emige, be-

denking opgenomen onder hare Verhandelingen, fn- waardig gekeurd

,

,om hst i9i,]iej,^e^t;:ijk |g,gevc|i^^i h.arer w,erkeii..te_dQen.plaat&n.

—

Het jainmert ipli, .tier de opgave yan d?n inhoud- en
.
waardij 4?^

aangebodene Verhandelingen reeds te moeten eindigen. Het getal
,
im-

mers , hetwelk nog onbeoordceld is gebleven » of w5ai:Yan W^n , fchoqn

,heooj;de.eld- :zijndc
,, , ^epe ; nad^r^ .bpwqriiing te g?nioet -,?j^t

,;
qverfreft

verre weg de opgave zoo van dit, als .yap,- myn- v©ftlg VFfl^Tiaaov/yg

j. Ik,^al^:; opdat U,; QeaGho? • Wodeledcn, hi^an;,,-bUj]^en, ipiogc^t'mij

^^ecljilSj tpt eene opnoeming der titete bepaJLei). ;,ir.'r -ii.-irr .•;' Lnrar/o^

1^. Hennert, Mémoire fur les Orbites ,d«;s,C0ni4Ms^f,t.<...i3,9ffloar

103 *ö!) j-jED -lob .. i Wr I«[.ftMiwipöHt, 3u^,.|Hivettt,.lesxorps eatcttirés

d'iiue 9orde
^
pcadapt,Je -;deyeloppp:ipen;t c|e-.Ia ^orde.i..--^

f,;. ^ ^ iü-''[yn7

3". Van beeck CALKOEN,,oy?;rjdc ,,Tk:oric; der,j;€i;^djkld^^\YJftl4^»

^-uitjfi^ ^Jtcr^aint^, g^oothQ^pjR.xjJ^ ^.aQd^rlLjke..vsaai:4ienii9ge^ii. .v^,

'"^f^f,ij(p;Ni^aTf,-.fur,les,;^coulemens,d^§ ?Jfu^ jjaarjes qrj.ficqs^,ji^ „jy

' ,
• 5" • —

-j
'

ft ^,\: Mé'?^^''^' concernapt
,

la • vipcsfc moyciu^e ) de» ., eaux

courantcs. .aJj;r;,;:i iiv lul,;: .^r;;! nrr ;i;i,a r:': i' :a.- i .y.!.-.!

'.
^'' üi-^^'^^^Wj'r''^^h^^'^^r> ^9V!^:;^5l'Ji"4*iii ,vai)_i/d^;b^dte ,eener

plaats iiij;,.jWiafneijiipgep;;4er,) g<^ljjl>tiiidip^j 'hoogte.- ygnr-.4>vg§ ^bekcni^e

lierren. .yMtvj^ '.iIJlirnmtaJinA -ijvO fVizaY.vivz y.iM .'',

7". Floryn, Aanmerkingen over de -bcwegiDg van vallende en langs

..hellende vlakken aiioopeiida ligchaiinen , voor, zoo verre zijjdopr den

tegenftand der lucht en andere beletfelen vertraagd woi;dcp,Q}(t!'f liiï v.'i

8''.__^EN^^„f )^cfhandelii}g;oyer. eeüe-B,^^uvye:-wjijzei 9>m afftanden te

-fl35^"ti::'.' ajCij :y.\ ^'a\\ ....v.\ .v..---' >i-.'J'. ^ ka/Jüi -.,,:) . ....

3.-1 ?f-VJ!Y^oB^^^^E4>3 Waarneïgiflg ^J^^^f^UW^itAi) geneeskundige

.jÈle§tricij:fit.j;^.jg ;j;y,j ..^ ,. -.•-. f;3c lugoü-:?! i:t . :.:

D 2 10°. Bru-



lo*. Brunings, over de onderlinge geméenfchap der Riviereirt de

'Menvede en Lek, door middel van het kanaal, hetwelk di;rzelvcr eni-

' bouchures vereenigt.

11°. over de verfpreiding van den vloed uit zee op-

waarts , langs de onderfcheidene Rivieren en Riviertakken. '

12°. Camper, over de flnictuur van het geraamte der reusachtige

Hagedis foorten , uit de fteengroeven van Maastricht,

- 13'. h RoY , eenige bedenkingen over de wormen , welke door den

gewonen pisweg ontlast worden.

t 14». Brunings, Nopens de ijswording en het ontdooijen van het

gevormd ijs, naar mate van de Temperatuur, welke door den Ther-

mometer aangewezen wordt.

'- 15». Serrurier, Betoog, dat de Landbouw in der daad de eer

verdient , van onder die wetenfchappen geplaatst te worden , Wier be-

oefenaars het Inflituut in zich vereenigt. . ."

i6'. Van der borch van vervvolde. Schets van deti tdéïlaiiii

van den Landbouw in dorre en afgelegene ftreken van het Koningrijk.

17'*^. 'Camper, Voordel eenèr verbeterde kiaslificatlé in "de Reptilia,

bekend onder den naam van Hagedisfen en Slangen.

18°. GtAvrMANs, de Befchouwing van een Schip als een gclijk-

flachtig en van hetzelfde Schip als een ongelijkflachtig ligchaam. -

19'. Van swiNDEN, Over Anagrammil'che getallen,

ao". Brugmans, Aanmerkingen over de bewegingen der Visfchen

*in het algemeen en over den invloed van de uitademing tot dat einde

in het bijzonder. :;-jbh!:' d' r-r.-jt 1;:

«i"». Fokker, Waarnemingen over de Komeet van het jaar 1807.

42°. GouDRiAAN , Aanmerkingen , aangaande het doen van waar-

nemingen omtrent de hoogte van het water in de onderfchtidene

Riviertakken en ftroomen aan de zeeboezems, bevattende tevens de

,be-
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tefchrijving van een zeer eenvoudig werlctuig, door' hetwelk " de Tióógtë

van het water, de ftreck en kracht des Avinds gedurende nacht en dag

zich zelve aanteekenen. '**'^ '^''

230. Parts Van troostwyk. Verhandeling, bevattende eenige

proeven, welken invloed de zamengeperste iucht op den groei der plan-

ten, het leven der dieren, de rotting, gisting en opbruifching , zoo

ook op verfchillende foorten van gaz heeft.

Uit het geen ik tot nu toe heb bijgebragt , zal genoegzaam opgemaakt

kunnen worden, dat de Eerlte Klasfe in hare Leden ijverige wcrkheden

vindt , die tot uitbreiding en volmaking der wetenfchappcn gaarne hunne

vermogens ten koste leggen.

Van Korrespondenten des Inftituuts zijn , bij de vleijendfte toezeg-

gingen, om tot het treffelijk doel dezer Inrigting mede te werken, ook

reeds ettelijke ftukken ingekomen. Doch flechts op een enkele het

advies van Kommisfarisfen volledig zijnde uitgcbragt , zal ik mij , me*

eene bloote opgave van de overigen moeten vergenoegen.

De naauwgezette ijver, waarmede het ftuk van het Amfterdamsch

Kunst- Cement door de Eerfte Klasfe was ter harte genomen, en de

belangrijke gevolgen, die voor 'slands welvaren uit hetzelve kunnen

voortvloeijcn , gaven den Heer van der wyk , Korrespondent der

Vierde Klasfe, gcfchikte aanleiding, om onder de aandacht der Eerfte

Klasfe te brengen het groot belang, dat er zoude gelegen zijn in een

rigtig onderzoek naar de beftanddeelen der fchelpkalk, de inmengfels

van vreemde ftolFen en hare evenredigheid tot de zuivere fchelpcn , enz.

opdat men welligt hierdoor tot het middel geraken mogt,om de fchelp-

kalk even deugdzaam en goed , als de fteenkalk , tot het maken van

waterdigtc werken te doen worden. '-\;~-

De Klasfe inftemmende met het belangrijke van zulk een onderzoek^,

'IVerzocht de Heeren vrouk, paets van troosïwïk e» j. blanken

D 3 JANSZ.
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-jAnsz. als belast geweest zijnde met de. zaak .van het Cetnént,- ook öu

-wederom der Vergadering te dienen van bcrigtjConfideratiën en advies.

])an terwijl deze Kommisfie zicli met de overweging van dien ver-

„eercnden last bezig hield, ontdclctc mco,.uit,.h^, ^ragramnia van de

.Koniuldijke Maatltliappg der Wctenfcliappente Haarlem, dat het belapg

,-des ondcrwcrps ook de- aandacht van dat Genootfdiap had tut zioh

getrokken , zoodat op .eene voldingcnde Ucflisfing , van de reden , waarom

^de -fchelpkalk, gelijk zij nu beftaat, vooir.de fleeakalli, moet onderdoen,

/eft,.:I?op .zulks te verbeteren, cpne aanaJt:nUjkc._;bi?l9ionMig ^vvorjt ,iiit§f-

Kommisrarisfen hierdoor in hun onderzoek te ;rug gel^iouden, namen

de vrijheid, -aan de Eerfte-Klasfe voor te ftellea^ de^^^hen opgedragen,

"last te tug te nemen, immers zoo lange, tot,dft \yaagpnnt by, ^e

_ Kpni;iklijke Maatfchappij te HaarlenV;2fal,,f)eant\voor4'.of_;i^oor .
dezelve

onbeantwoord opgeheven- zijn.
. .

'

"
,j

De niet afgedane {lukken der ,Korrcsppndenten zijn: ,j

Wjij^»,^,- Memorie van -dejJ,,iHeer:BiCK.WA over een nieuw werktuig tot

hfit opbrengen van water. /.<,
, ; ^ii -i,

.^v

a°. Speyerï van der eyic over verfehiUende,,..0j^erwerpen , de

Differentiaal' en Integraal-rekening bepmfffnde.^^n,, ^v.'.\.

r;-'3% : WaLiJM^^ ^-^Nat^Vrdles remarqueSifur^^ lf.\ cour3i\.a^urel d^s

^r.iiVières etfur la manilfe d'en regier lts coi^rpescpnvetiables, tofit

^d--. regard de Pétat permanent de leurs liff ,.^e ^pour Ie tiende

ia navigation fluviale,- .'....',... .. ..'^i\ üj iv"-. .•.•
40. Memorie van den Heer huichelbos van,: liender, waarbfj'

j/fij de aandachtj' dfriryergadcKing bepaalt op ,:Ji(l\vo()rdefJy dat^i^t

het aanleggen van ijzeren rigchdwegm.t *«, vla,^ii v«« h^^} g^^yfin

^v^n kanalen iZffudf gelegen, zij'n.]'-!-'^ '„. T '-

[

',

JJe uitnoodiging, vervat in, § 27 v^n het Reglement voor het Inlji-



tntit', waarbij' allè perfonehi dife dè' Wetenfcliaïïpeii', Lëttétkunde , èH^

Schoone Kunsten beoefenen , "hoé zeer zij niét tot het Infiitimc behoo-''

rèri , tot het' mededeelen' van de vruchten hufmcr nafporhigen en werk""'

zaamhéden worden opgéro^en ,
"

is niet' zonder gunülge üitweridn^'

ffCblévéni'"'-^"^ Hfn >foo ««bainocuisif -jvrs laid tóajüjui nh aiJdual ^uaim

De Heer obdë' 'sifcéo 'imi^K^'-gafeene' Ver'h^andeUng över Üt^

Methode van doüWes , om 'de 'buiten -middagsbnedte te bepalend'

Waarvan gekóriimittéefddri t'ot 'dérielver onderzoek het volgend loffelijk'

getuigenis afleidden. . //

• Wij hebl^en deze Verhandeling ,' die eene regtfireekfche oplosfing van

Hfet voordel bevat, 'mét atlle zorgvuldigheid •gelezen ,' overwogen, eli'

mét- vele andere vergeleken, en moeten betuigen, dat dezfclve ons

voorknmt iri kortheid 'en Tierlijkheid 'die dllen te Overtreffen , lijnde"

daarenboven iii'' een ';ioTy 'duidelijk Voorfchrift of regel' bevat ,^dat' zg,'

2elfs door' de' gewohe zeelieden , zulks verkiezende-,' zoude 'gebezigd'

kunnen worden ;' ténvijl er tevens -, op ceiie zeer' vermiftige én bevatJ

teltjke wijze',' Wjgevoëgd zijn de noodige bepalingen, waardoor tncti'

den invloed der onvermijdelijke feilen in de waamcmingelf'op"dê'iiit»^

komst kan bèoordeelen , en dus de grenzen aangewezen zijn^ biinierp

welke deze waarnemingeii gedaan bchooreVi te' worden : zoodat ons désre*

optosfing, in beide' op^igten," aÜ geheel nieuw en zeer ' fraai' beweHct'

voorkomt. ^ _

-']^^
^'"'^''f

•^'' ^" ""^

Wij oordéelen' derhalve', ''ö^t'^ÈZe Verhandeling vöi'^dient door 'dfi

Klasfe aangenomen en in' haré''uit te' ge^-en' Werken geplaatst te -ivürden.

Er zal, faa zulk een 'loffelijk berigt,niet wel bij iemand Onzer eenigeti'

t^vijfel 'kunnen 'omkomen, of"'de''K]asfé aibftult onder hare Werkeii'

liebbe aarigeno'men. —Li.-''^<^"'

-Over hït' vdürflel van de'^Iieeren kckhardt, dat' "dé Ecrfte Klasfd

zich zdü gelieven te verlcdigen tot het onderzoek van het v'oorde'ei;

^*-'-
•

-
dat
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dat er- in hunne uitvinding van het hellend Scheprad tot het droogma-

ken van waterplasfen zoude gelegen zijn, en na bevind van zaken een

dcclaratoir af te geven, vond de Klasfe zich door deze Heeren zelve

_

in zekere opzigten buiten ftaat gebragt, om vrijelijk haar gevoelen te,;

uiten. Immers de ftukken, hier toe behoorende, ook aan Zijne Majes-

teit, den Koning, zijnde aangeboden, eischte de voorzigtigheid, van in

deze Hoogstdeszelfs oordeel niet voor uit te loopen.

. Waar van aan gemelde Heercn door den Sekretaris der Klasfe bij

Misfive beleefdelijk is kennis gegeven. —

—

Onder de zaken , die eene korte wijl , zoo in de ftaatkundige , als

geleerde wereld veel gewigts maakten, kan men met volle regt de ge-

waande ontdekking brengen , dat Schelvisfchen het goud aan onze

boorden met zich voeren. Jan steensma, een Zilverfmit te Workum,

was op dien zonderlingen inval gekomen , na het zien van eenige goud-

kleurige deeltjes in de maag dezer dieren. Alle twijfel verdween vol-

komen , toen hem , na het branden dezer ftoffe in eenen kroes , het goud

als toevloeide. Zijne vrouw werd het eerst dcelgenoote van deze fchoo*

ne vinding, door het gefchenk van eenen vingerring, uit dat verkregen

goud. Met Inftituut bleef mede niet onbedeeld. Doch het is bijzonder

aan de Tweede Klasfe , dat wij de gelegenheid vcrfchuldigd zijn , van

ten bedaard onderzoek naar dit zoogenaamd fchelvisfchen goud te heb-

ben kunnen in het werk ftellen.

Uit hetzelve vloeide de volgende reeks van beduiten voort:

X*. Dat de goudglanzige haartjes of lovertjes, welke men bij ons te

lande dikwerf in de magen van fchelvisfchen vindt, gelijk ook die

draadjes, welke door steensma daarin ontdekt en ten onderzoek gege-

ven waren , van den Zandknker'worm afkomftig zijn. Zij beftaan uit

ivaai;ertjes of kammen, vi'elke deze worm aan het hoofd draagt, of ook

*v'je1 uit borfteltjes, als poten ter zijde van deszelfs ligchaam geplaatst.

4°. Dat
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a». Dat deze deeltjes in hunne zamenftelling en beftanddeelen over

het algemeen geenszins van andere' dierlijke zelfftandigheden verfchillen

,

en fcheikundig onderzocht zijnde , in vele opzigten met de hoornachtigc

deelen van andere dieren of ook met.de.iqbiithsp dejr yijfchen eenC;

groote overeenkomst aanduiden. qc8i rio 8081 ,^08! , .s{

3:^.:oDat déze deeltjes derhalve, buiten den glans en de kleur, geene

eigenfchappen met de metalen gemeen hebben, en geen goud zijn,noci^j

goud in zich bevatten. i

•4". Dat van de beide overige ftukjes, door steensma ingezonden^

het eenc, zijnde het gcdagene, wezenlijk metaal is, beftaande voor het{

grootst gedeelte uit goud, waarfchijivlijk met eenig zilver verbonden.

5". Dat ook het andere, zijnde het gefmoltene ftukje , eene raetale

zélfftapdigheid is, beftaande voor het meerendeel uit koper , met^ een

gering aandeel goud en nog eene andere ftolFe (misfchicn zilver) ver-

bonden. En ,KoU;ic iifn

6'. Dat echter déze beide laatstgenoemde ftukjes metaal geenszins

uit de vooraf gemelde draadjes, in de magen van .fchêlyisfcben .^«xoOft

den, hebben kunnen bereid of verkregen worden.: 4*^ mh mrM-?
, hn;{

- Mij fchiet nog over , ter kennis van deze aanzienlijke Vergadering te

brengen, dat de Eerfle Klasfe , bij zulk eenen voorraad van bouwftof,

niet geaarzeld heeft, zich tot de uitgave van het Eerde Deel haret:

Verhandelingen gereed te, maken. Deszelfs druk is reeds aanujerkelijlc:

gevorderd, . e» zal even fpoedig voltooid kunnen worden, als .pver.^e

waardij van fommige ftukken het advies der Kommisfarisfen . z,a.l zijn,

ingekomen. . ",

(.{Overigens m^g.' ik niet onaangeroerd laten, dat ^e Eerf^e Klasfe dit

jaar wederom menig .blijk heeft ontvangen van de achtii^g, wplke hoogc

Staatsbeambten en Geleerden dezer Inftclling .tpedragen. Zoo hare

archiven van die achting niet getuigden,, zou, het; aanbieden, van uitgQj»,

gevm.«erken »ulk5,,Wnpv^rj¥jfip^e.bevviizejBk;«öften,
^ „ , ,.

E .Ii3(J 9fh?a .ïlwfJióiiwb^
•IA .«01



Zij ontving de volgende ftukketi:

i». Van Zijne "Excellentie, den Minister van Binnenlandfche Zaken,'

een exemplaar van het verhandelde in de Algemecne Vergaderingen van

afgevaardigden uit 4e respcctJve Komaiisfiëa van Landbouw^ /ovsside^
,

jaren i8c6, 1807, 1808 en 1809. .n'i;.;-'i..'T!:r ??'<io;-(!<jr.-,vo «nc-t-

= •*»? eVöH^ dèn Hcët' '^Ati ^s\^i*eÈNt Verflag der Kommisfiej. totljet

ontwerpen van een algemeen, volledig en volkomen overzigt over de

Hooge Scholen , met betrekking tnt het fielfel van openbaar onderwijs,

en tot alle inrigtingen, die tot Hetzelve, middellijk of onmiddellijk.^-
bo6ren. "ï^ftjafl^d ,?.i Icsloat i[i!ti^s.im ^óBOsnnaa jarf tbaVn ,3a?3 3Dd

S*.'' Vaii dén'' Héeif dXMPÈ'ft , befchrijvittg van het Mufeum Cam-

4*, Van den Heer d*espine , Korrespondent dezer Klasfe , zijo

Esfai fur la Topographie Médicale d'Aix en Savoie et fur les eaux

minerales. nü .ngbnod

'5". Een exemplaar van het Rapport des Ministers van Eéi-ediéöst

rri- Binnenlandfche Zaken, aan Zijne Majesteit, den Koning van Hot
land, gedaan den sjilcn van Herfstmaand 1809, betreffende de in dat

jéar plaats gelrad- hebbende Openbare Tentoonftellin^g van' de voortbreng-

felen van volksvlijt en toewijzing der eereprijzcn , mitsgaders der uitdee*'

llhg van de etrcprijzén, toegewezen voor eenige der op de Tentoonftel*-

toigcn 'Va'B de j^ren 1808 eir 1809 gebragt geweest zijnde voorwerpen,

'hö^i-'J. ifi VAif» SWINÓEN , Verhandeling ovèr het behalen der lengte.;

e?) zee, dóór de aflïanden van de Maan tot dei ion of vaste Sternen.'

Vijfde uitgave. ' a'ii

J 7°. B ói'SAGfi, précis -de Memoires ^ lus dans les Séancfis da>h

Première ÈJasfe dè-i'Inftitut, pendant l'année 1809. ain^fn xnoiabaw iBej

1*1 'li-^. cftAMP'röK', -Afbeelding van het Model eféïis Wei-ktuigs fit*

ophaiihg^ Van fwatët, in plaats van Stoomraaehines. ' f'"' i;-/(;. .t

9°. A. THAER, Korrespondent der Klasfe, Grundfiit^e der BMiooeHe

Laadwirdfchaft. Eerde Deel.
io«. Al-
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10». Almanak, ten diende voor de Zeelieden, voor de jaren 1810

en 18 it, berekend door de Kommisfie tot de zaken, het bepalen van

de lengte op zee betreffende , en uitgegeven wordende , federt den jare

3788, op last van het Gouvernement.

II". Waarnemingen, omtrent de ziekten, welke in de jaren T799

en 1800, in het Nofocomium CÜniciim van de Hooge School te Gro-

ningen zijn behandeld, door. den Heer e. j. Thomassen k thues^inck,

Korrespondent der Klasfe.

12'. Jaarboeken der Wetenfchappen en Kunften in het Koningrijk

Holland, Eerfte en Tweede Deel, door den Heer Mr. j. meerman.

Lid der Tweede Klasfe.

13». C. EKAMA, Oratio inauguralis de Frifia ingeniorum mathema-

ticorum inprimis fertili.

14°. J. visscHER, Disfertatio'Chemico-medica de Rancore.

15'. H. w. VAN RossEM, Disfertatio Chemico - medica de Aqua;

«indelijk en ten

16°. F. s. ALEXANDER, Disfertatio Medico - Chirurgica de Tumori-

bus nervorum.

Mogt ik hiermede de mij opgelegde taak naar eisch bewerkt, én

mijne reden naar de achtbaarheid van plaats en omftandigheden hebben

ingcrigt, dan eerst zou ik mij niet geheel onwaardig keuren, onder de

werkzame Leden der Eerfte Klasfe van het Inftituut geraugfchikt te

worden.

Aldus gerapporteerd in de Algcmeene Vergadering

. van het Koninklijk Inftituut van Wetenfchappen

,

Letterkunde, en Schoone Kunften, den z^üen

Augustus des jaars xSio.

G. VROLIK,
Sekretarts,
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ZEER AANZIENLIJKE VERGADERING!

ZEER GEACHTE MEDELEDEN!

Ziioo het terugzien op wel volbragten arbeid den geest verlrwikt en

het gemoed opbeurt, wien 2al dan eenige twijfel overblijven, of deze

gunilige gefteldheid ons thans geheel toekome? Immers, onafhankelijk

van uiterlijke omftandigheden , vindt de werkzame mensch fteeds in zich

zelven eene voldoening , die genoegzaam is , om hem in het volvoeren

van zijnen pligt ijverig bezig te houden. Niemand verwondere zich

dan , hoc het mogelijk zij , dat de Eerfte Klasfe van het Hollandsch

inflituut , ontbloot van alles , wat harer werkzaamheden zoude kunnen

bevorderlijk zijn, beroofd van genoegzame ondcrfteuning in hare nut-

tige pogingen , ja zelfs vergaderende in een onzeker verblijf, niet te

min volhard heeft in alles, wat hare Inftelling gebood.

Zich ten pligt gefield hebbende, om ter volmaking derwetenfchappen

de noodige bouwfiotTen bij te dragen, waren hare bijzondere nafporin-

gen daartoe bijzonder ingerigt : het algemeen belang vooral in het oog

houdende , beijverde zij zich bij voorkeur op zoodanige zaken , als met

hetzelve meer onmiddellijk in verband ftaan.

Aa Ge-
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ZEER AANZIENLIJKE VERGADERING!

ZEER GEACHTE MEDELEDEN!

Z<ioo het terugzien op wel volbragten arbeid den geest verkwikt en

het gemoed opbeurt, wien zal dan eenige twijfel overblijven, of deze

gunftige gefteldhcid ons thans geheel toekome? Immers, onafhankelijk

van uiterlijke omflandigheden , vindt de werkzame mensch (leeds in zich

zelven eene voldoening, die genoegzaam is, om hem in het volvoeren

van zijnen pligt ijverig bezig te houden. Niemand verwondere zich

dan, hoc het mogelijk zij, dat de Eerfle Klasfe van het Hollandsch

Inftituut , ontbloot van alles , wat harer werkzaamheden zoude kunnen

bevorderlijk zijn, beroofd van genoegzame onderllcuning in hare nut-

tige pogingen , ja zelfs vergaderende in een onzeker verblijf, niet te

biin volhard heeft in alles, wat hare Inftelling gebood.

2ich ten pligt gefield hebbende, om ter volmaking derwetenfchappen

de noodige bouwftolTen bij te dragen, waren hare bijzondere nafporin-

gen daartoe bijzonder ingerigt : het algemeen belang vooral in het oog

houdende , beijverde zij zich bij voorkeur op zoodanige 2"aken , als met

hetzelve meer onmiddellijk in verband (laan.

Aa Ge.
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Getuige zij hiervan ecne reeks der belangrijkfte vraagftukken , opge-

lost in keurige Verhandelingen , welke eerstdaags het licht zullen zien

:

getuige wijders zoo vele uitgewerkte Rapporten aan 's Lands Beftuur

over gewigtige onderwerpen van algemeene welvaart. —
Doch waarom in uitwijdingen getreden over zaken , welke ons zoo

nabij zijn. Bepalen wij ons tot hare bcfchouwing, en het oordeel zal

als van zelve zijn opgemaakt. V^/iA JUIja

Zijne Excellentie, de voormalige Minister van Binnenlandfche Zaken,

vol van ijver voor 's Lands welvaren , had de Klasfe reeds menigmalen

geraadpleegd over het ftuk des Amftcrdamfchen Cements. Er deed zich

eene nieuwe gelegenheid op van naauwkeurige vergelijking tusfchen dat

van Andcrnach en Amfterdain. Er was, te Amflierdam.in den jarei^SS,

op het Varkens Eiland , over de Plantage, een oven gemetfeld met Dordfche of

Andernachfche Tras, en later in hetjaar i79oeentwecdemetAmfl;erdamsch

Kunst -Cement. Deze ovens werden nu, wegens het verplaatfen der

Cement -.Fahrijk, afgebroken, en gaven gelegenheid tot naauwkeurig

onderzoek van derzelver grondvesten.

Tot op het waterpijl met den afbraak gevorderd zijnde, vonden de

Heercn paeïs van troostwijk en vrolik, dat het rood Amfterdamsch

Cement zich vaster met den ftcen vereenigd , en naauwer tot één lig*

chaam verbonden had, dan het Duitfche Tras: *.(ii-j8o.j; i.

dat wijders het rood Amfterdamsch Cement tot in het hart droog, het

-Duitfche Tras daarentegen meer of min met vochtigheid doortrokken

was.

Welk een en ander een nieuw bewijs opleverde van de deugdelijkheid

eener (loffe , welke door zoo velen en zoo dikwerf verkeerdelijk was

verdacht gemaakt.

Onder de meest loffeliike pogingen, welke het Gouvernement, ten

welzijn van het Rijk voortdurend blijft aanwenden , behoort zonder tvvij.

. .

'

fel
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fel die (laat van onafhankelijkheid , welke door voortbrengfelen van

Vaderlandfchen bodem alleen bevestigd wordt, Hoe veele toejuiching

verdient dan niet het uitloven van eenen zoo hoogen prijs , dat vroegere

Gedenkfchriften daarvan geene vveêrgade opleveren, om, zonder Indigo

^

uit Inlandfche voortbrengfelen blaauw te verwen ! —

—

.. j

Twee lieden uit dezen omtrek waagden het naar dien prijs te dingeiu

CoEHORST en mulder betwistteden elkander de eer der uitvinding.

Zijne Doorluchtige Hoogheid, de Prins Aarts - Thefaurier , van wicnis

zonderlinge genegenheid voor het' Inflituut en deszelfs Leden wij de

doorflaandflc blijken dragen, vond goed, deze voorgewende ontdekking

in handen te ftellen der Eerftc Klasfe, De Heeren vrolik , paets van
TnoosTWYK en' REiNWARDT , tot Kommisfarisfcn benoemd, onderzoch-

ten deze zaak met de meeste naauwgezetheid , doch moesten tot hun

leedwezen berigten , dat geen enkel flaal dezer lieden aan de vereischtea

van echt blaauw voldeed.

Weinig gelukkiger waren de Heeren brugmans, bennet en rein^

WARDT bij het ontwikkel cener dubbele vraag, voorgetleld door Zijne

Excellentie, den voormaligen Minister van Binnenlandfche Zaken, bij

de toezending van zeker Zout, dat de Heer kros door enkele uitdam-

ping van zeewater had verkregen, en hetgeen hij meende zeer goed en
tegen billijke prijzen het gewoon Keukenzout te zullen kunnen .Yer-

vangen.

De eerde vraag kwam neder op eene bepaling van de betrekkelijke

deugdzaamheid van dit Zout, in vergelijking met de tot heden in den
handel bekend geweest zijnde foorten van Confumtie-zout. ; ; j ü,;
De tweede vraag bepaalde zich , in hoe verre , naar het oordeel det

Klasfe, zoodanige onderneming de aanmoediging van het Gouvernement
zoude verdienen.

De noodige proeven ter beantwoording der eerfte vraag in het werk

As ge-
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gefield zijnde, bleek het, dat dit Zout genoegzaam vrij was van aard-

achtige, Icleurgevende en andere in water niet oplosbare ligchamen:dat

het, gelijk vele andere ruwe foorten van Keukenzout, welke aan de

-ïvarmere kusten van Europa uit het zeewater verkregen worden, met

een weinig zwavelzure bitteraarde en eene grootere hoeveelheid zee-

zoutzure bitteraarde vereenigd is : dat het overigens gefchikt is, om

4oor het gewoon rafineren in keten gezuiverd en tot huishoudelijk ge-

bruik gefchikt gemaakt te worden.

Wat de tweede vraag betreft , in hoe verre namelijk het verkrijgen

van Zout door uitdamping op onze zeekusten de aanmoediging van het

Gouvernement verdient, waren Kommisfarisfen van oordeel, dat het tot

-d'erzelver beflisfing vooraf zoude noodig zijn , dat vooreerst de Heer

XROs deed blijken , of inderdaad het gemelde Zout met voordeel kan

werkregen worden; en dat men ten tweede zou moeten weten , bij het be-

palen van de gevraagde aanmoediging, wat 's Rijks belang vordert bij

het oprigten van een Trafijk, waarin men een produkt bewerkt, het-

geen met eenen zeer zwaren impost is belast, en waarbij ten minllc

zeer groote voorzorgen zullen noodig zijn ^>th fraudes van zeer ver-

fchillenden aard te voorkomen.

- Het belluit uit alle deze overwegingen en proeven was dan, Zijner

Excellentie, den Minister van Binnenlandfche Zaken voor te flaan:

i. Van den heer kros zulke nadere informatiën te vragen, als welke

noodig zijn, om den prijs te kennen, tot welken dit zout waarfchijnlijk

zal kunnen verzameld en verkocht worden.

i.-ll. Indien hierbij blijkt, dat deze onderneming voor de inwoners van

dit Rijk in het algemeen nuttig ziyn kan, voor zoo verre de prijs van

het te verkrijgen zout aangaat, als dan, omtrent de door het Gouver-

nement verder te nemen maatregelen , de confideratiën en het advies van

zulke perfonen te vragen, welke met de beheering van '-'s Rijks impofi-

iiën', bijzonder met die op het zout , volkomen bekend zijn.

On-
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Onder de uithéenifche voortbrengfejen , waarvati in 'de laatfte jaroli da

prijs tot eene buitengewone hoogte is geftegen, brengt men te regt het

teer. Deze hoogstnoodige ftoiFe voor den fcheepsbouw en het touwi

werk, door een voortbrengfel van vaderlandfchen grond te doen vervan»

gen, zou dus eene wezenlijke verdienste zijn. Willem de groot

piETERSZOON tncendc dit geheim te hebben uitgevonden en bood het-

zelve , als ware het , om de eere der ontdekking alleen , den Keizer

aan. Zijne Doorluchtige Hoogheid, de Prins Aarts-Thefauricr, op

nuttige ontdekkingen hoogen prijs flellendc, begeerde het advies der

Eerfte Klasfe , bevorens dit (tuk aan Zijne Majesteit zoude worden voow

gedragen. I

De Heeren vrolik, reinwardt en glavimans, zich op uitnoodi-f

ging der Klasfe tot dit onderzoek bepaald hebbende , vonden al aanï

ftonds , dat deze nieuw ontdekte flofFe gedeeltelijk uit eene vette olie

beflond , en alzoo weinig gefchikt was , om de aethetifche ftoffe vau

het gewone teer te vervangen. ifi^^'n-irV/ ir-;. (if>

Om echter den Heere de groot, die, met zijne uitvinding wonder

zeer fcheen ingenomen, in geene opzigten te kort te doen, vergunde

men hem zijne proeven op 's Rijks lijnbaan af te werken. Bij dezelve

bleek niet minder duidelijk , hetgeen men op de eerfte bcfchouvving reeds

ontdekt had. Zijn vogt bruischte bij het koken , even als vette oliën

gewoon zijn; het kwam elk oogenblik in gevaar, van zich in het vuur

uit te ftorten. Eene omfbandigheid , die het volflrekt ongefchikt maakt,

al ware er overigens niets op aan te merken, om tot het teeren van

touwwerk te doen dienen. :

De goede man was echter niet te overtuigen van de nietigheid zijner

uitvinding : drong aan op meer beflisfende proeven , die hij zeide , voor

te hebben. Men begon dus hout- en touwwerk met' zijne ftof te door»

dringen; ftelde hetzelve gedurende eenige weken aan lucht en water

bloot, in vergelijking van andere ftukken, die op de gewone wijze ge»

tecrJ
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teerd waren. Doch ook nu viel alles zoo ongelukkig uit , dat de Klasfe

zich genoodzaakt vond , den Prins Aarts-Thefaurier , met overlegging

der ftukken, het ongenoegzame dezer gewaande uitvinding te doen

opmerken. —
Het gemis van goed drinkbaar water is zeker een der voornaamde

gebreken, welke men der flad Amfterdam ten laste leggen mag. Dat

gebrek is echter niet zoo volUrekt, als het wel algemeen wordt uitge-

kreten; ook zouden er welligt, zonder groote kosten, middelen zijn uit

te denken, waardoor de hoeveelheid van goed water ten algemeene

beste werd vermeerderd. Hoe vele gebouwen zijn er niet, waarvan het

nutteloos wegloopt; hoe vele andere, binnen welke het zonder nut

blijft opgefloten ? Het kon dan ook der vaderlijke zorg van Zijiie

Majesteit, voormaligen Koning van Holland, niet ontgaan, deze zaak

in haar geheelen omvang te doen onderzoeken. Het Kommitté Ceutiaal

van den VVaterflaat , met de meer uitgebreide inzigten Zijner Majesteit

belast zijnde, viel aatl de Eerfte Klasfe van het Inftituut te beurt het

onderzoek naar de gefteldheid der putten, welke bruikbaar water

opleveren.

De Heeren van barneveld , vrolik en goudriaan, met deze zaak

belast, hebben met de vereischte naauwkeurigheid eenige dier putten

onderzocht, waarvan men de beste verwachting had, zoo als bij dea

Heer Advocaat eondt, bij den bewooner van een huis op den Singel

bij de Raamfteeg , en bij een ander in de VVarmoestraat oostzijde , tus«

fchen de Servet- en Pijlfteeg.

Dan hoezeer :zij bij de twee eerstgenoemde het water zeer goed en

drinkbaar vonden , iets hetgeen van den laatdcn niet wel te verklaren

is., was echter de hae veelheid, \velke men zonder trocbelwording dear-:

uit konde oppompen zoo gering , dat Komraisfarisfen zonder weêrhou-

ding meepden te moeten verklaren, dat, hoezeer in de ftad Amlterdam

ver-
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Tetfcheidcne huizen mogen gevonden worden, welke het voordeel ge-

nieten, in het bezit te zijn van weiputten, welke de bewoners van

goed drinkbaar water voorzien , deze putten echter geenszins voldoende

zouden wezen , om daarvan een zoodanig uitgeftrekt gebruik te maken

,

dat dezer ftad de benoodigde hoeveelheid versch water zoude kunnen

worden verfchaft.

Gij herinnert U gewis. Mijne Heeren, het middel tegen de Kalan*

der, die ontembare verwoesfter van het graan, op de openlijke ten-

roonflelling der voorwerpen van volksvlijt, door josephus scHRiCKX,in

den jare 1809 aangeboden. Ook dit middel moest een voorw rp wor-

den van onderzoek voor de Eerde Klasfc van het Inlïitiiuti Het be-

haagde den voormaligcn Minister van Binnenlandrchc Zaken , haar daar^

toe uit te noodigcn bij misfive van den aden van Slagtmaand di.'S-

«elven jaars.

De Klasfe droeg dezen last ovel- op de Heeren van earneveld,

ïAETS van tuoostvvvk, KOPS eu REiNWARDT, die al fpaedig ontdek*

ten , dat het middel uit niets anders beflond , dan uit terpentynolie en

zwavel. Het kwam er dus flechts op aan, na te gaan, of dit mengfel

de voorgewende eigenfchap zoude bezitten. Zich ecnige Kalanders heb-

bende aangefchaft, was er niets gemakkelijker, dan deze proefneming,

die in eene afgefloten ruimte gefchiedde, doch te gelijker tijd ook niets

zekerder, dan dat men in dit hoog opgevijzeld vocht het ware gif voor

de Kalander niet moet zoeken. Zij loopen wel in den beginne door

de fterke lucht der terpentijnolie eenigzins uit een , doch gewennen ^ich

Daderhand aan dezelve zoo zeer, dat na eenig tijdsverloop uit de afge-

flotene ruimte , waarin eene der proeven gefchied was , een grooter aantal

te voorfchyn trad, dan tot de proefneming oorfpronkeüjk was gebezigd.

Zij leven dus niet alleen bij dit voorgewende gif, maar telen rus-

tig voort.

B Alle
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, AUe bedenking&n, die men anderzins nog tegen bet aanwenden van

zulk eene doordringende en fterk riekende olie, op graanfpijzen zou

hebben kunnen aanvoeren, werden bij den oogunftigen uitflag van het

Schi-ickxÉti middel ten eenemale overbodig. —•

Bij het graven van eenen put aan het Tolhuis op den Deventerfchen

flraatweg bij het Soerelfche bosch, in het zand, ter diepte van honderd

zeventig voeten , zekere zelfftandigheden gevonden z^nde , welke de

aandacht van Zijne Excellentie, den voormaligen Minister van den

Waterftaat hadden gaande gemaakt, behaagde het Denzelven, deze Huk-

ken der Eerlte Klasfe toe te zenden, naet verzoek, om desaangaande

cenig berigt te mogen ontvangen. De Heerea reinwardt, van

WARUM en CAMPER, zich met dit onderzoek belast hebbende, bleek

uit derzelver nafporingen, dat van de drie ftukken,, aan de Klasfe

gezonden, het met N". i en 2 gequoteerde, beide ijzer -ertfen zijn»,

behoofende tot die foort, welke door delfftofkwndigen ijzernieren, of

ook wel ijzernottn , arendfleenen , klapperjicenen genoemd worden \.

dat voor het overige foortgelijke yzer-eitfcn, a)s de beide genoemde;

flukken, geenszins zeldzaam zijn hier te lande. Zij zijn, gelijk deze^

doorgaans rocdachdg, iawendig hol, van buiten wt grof ijzerboudentl

z.and vast omkorst, san da. binnenzijde met kleV overtrokken} voorta

van cc-ne vaste-, wij, hard«,, brosCc, donkerbruine zelfflandigbeid, die,-

op fono.ïDige plaatfea uit twee onderfclwidenc lagen is zamcngefiield.

Het derde ftuk-, aan de Klasfe gezonde», beflond uit zeer fijn, bijna

geheel wit zand, door een weinig klciaarde tot een fchotelvormig lig-

chaam verbonden, doch hetwelk flechts, een zeer geriogea zamenhang.

Iwefï.. Daar dit ftuk, ten opzigte der (lofFe, Waaruit het befiaat,

naauw overeenkomt met het zand, waarin het bedolven lag, zal mea

zich over het voorkomen van hetzelve op de opgegevcne plaats niet

behoeven te verwonderen. Immers zulk een fijner gedeelte zand zal

; zich i
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l^cli , V0OT&\ dofir de: medewerking van water, bli wijze van doorzijpè.

ling , van het grover gedeelte hebben kunnen affcheiden , en , vervot»

gens wederom opdroogende , door middel van een weinig klei tot zulk

eenen klomp zijn verbonden geworden. —

-

Onder de moeijelijkfte ; maar tevens belangrljkfte ïastgevingen , waar-

mede de Ferfte Kiasfe door het Oauvernement vareei-d werd, behoort

buiten twijfel een drietal verzoekfchriften ter verkrijging van octrooi og

het verbeteren van den Mandfchea Tabak en gelijkvormig maken «al

dien van Amerika.

. De Heeren van zwyndrect en weiland on Gebroeders aussel tfc

Rotterdam; «lEGEas van de wurde , wonende te Vinkenhoev^n , nabij

Amersfoort, en h. p. immink, de rooy & C. te Ziitphcn , maakten

bijkans gelijktijdig aanipnak op dtze uitvinding, en bezwaarden Wer-

<ioor niet weinig de mocijclijkheid dezer taak. "
,-

De voormalige Minister van Binnenlandfche Zaket», het gewigt der

vraag ten volle doorgrondende , verleende der Kiasfe de mjcst uitge-

breide volmagt , en had zelfs de goedheid verfcheidene wenken aan de

hand te geven, die haar ten rigtfnocr in het onderzoek zouden kunnea

dienen. De Kiasfe oordeelde noodig, haren last over te brengen op de

Heeren vrolik, reinwardt en kops.

Na met de meeste voorzorg hun onderzoek te hebben in het werlt

gefield, bleek hen, dat de verbeterde Tabak van siegers van de
wuRDE, boven de overigen den voorrang zoude verdienen; dat hieraaa

het naast komt die van van zwyndreGt, weiland en de Gebroeders

AussEL , terwijl die van immink , de rooy & C. de laatfte plaats be-

(kleedt. Zij Vonden echter, dat hoezeer de eigenlijke gezegde ftank van

den Inlandfchen Tabak geweken is , hij op verre na niet kan gezegd

worden , de eigenfchappen des Anxerikaanfchen te hebben aangenomen.

Kommisfarisfen hunne nafporingen voortzettende op hetgeen aan vele

li > koop)-

/
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kooplieden en winkeliers in Tabak ten dezen aanzien feeds mogt ht^
,kend zijn, hebben wijders bevonden, dat bijkans allen, de een meer,
de ander minder, zich afgeven met den flank des Inlandfchen Tabaks
te bedekken, en zoo voor den reuk als fmaak onmerkbaar te maken.

Zij vonden echter genoegzamcn grond, der Eerde Klasfe te advife-

ren, aan het Gouvernement voor te ftellen, dat aan eik der voorgemel-

de rekwestranten het genoegen des Gouvemements werd te kennen ge»

geven over hunne reeds gemaakte verbeteringen van den Inlandfiheu

Tabak, en zij tevens uitgenoodigd , om deze hunne pogingen onafge-

broken voort te zetten, vooral door de cultuur van deze plant te ver*

beteren, en alzoo in den groei zelven reeds aan te brengen, hetgeen

men docr kunstmiddelen daarna met moeite verkrijgen z.oud£.,

In tijden van gebrek mangelt het zeldzaam aao de voordragt van

plaatsvervangende middelen; doorgaans echter zijn de meesten onge»

fchikt, om de plaats van het oorfpronkelijke naar waarde te vervallen,

Men kan daarom met dcrzelver goedkeuring niet te omzigtig zijn, voor*

al wanneer zij niet in hun geheel en onveranderd worden voorgclegdi

Zijne Excellentie, de voormalige Minister van Binncnlandfchc Zaken,

zulks inziende, weigerde daarom met zeer veel grond zijne goedkeuring

aan zekere KunstkofFij van den Heer siegers van de wurde , zoolang

de Eerfle Klasfi dezelve niet zuude onderzocht en nuttig bevonden

hebben.

De Heeren h. roy, van eys, kops en reinwardt, door de Klasfè

met dit onderzoek belast zijnde, gaven vervolgens, als den uitflag hunp

uer navorfchingen, het volgend berigt:

dat zij in de reeds gebrande en gemalene zelfftandigheid , waarvaa

de oorfprong en de hoedanigheid door den voorfteller werd geheim ge-

houden, niets gevonden hadden, waardoor dezelve zich zoude kunnen

aanprijzen boven vele andere flofFen, die als koIFy-furrogaten ofals.

bijmcngfels van koffij in gebruik zya;
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dat zij zelfs van oordeel waren , dat verfcheidene van dezelven , hoe-

wel geen van allen de echte koffij evenarende, echter, met water be-

reid zijnde, eenen meer fiiiakclijken drank opleveren, en uit dien hoof-

de boven dat van den Heer van de wurde te kiezen zijn.

Waarom dan ook het voormelde koffij furrogaat niet verdient, aan de

bijzondere attentie en begunftiging van het Gouvernement voorgedragen

te worden.

Niet voordeeliger viel het bcrigt uit op een plaatsvervangend middel

van den kostbaren koortsbast, door den Heer f. h. van der kop

voorgeftcld. Deze Heer meende, het geheim ontdekt te hebben, om

de fchors vanden wilden Kastanjeboom zoodanig van het fpint te be-

Tooven,dat zij in koortswerend vermogen voor de hoog geroemde Kina,

niet zoude behoeven onder te doen.

Om het voordeel zijner bewerking te beter te doen uitkomen, brengt

liij het pond gewone kinafchors op zestig , en (lelt daartegen zijn heer-

lijk middel op den matigen prijs van lleclus twaalf gulden. Het kostcde

den Heeren bonn, vrolik en reinwardt weinig moeite, om den

Intendant van Binnenlandfche Zaken , bij berigt van de Klasfc , kenbaar

te maken, dat de Heer van der kop zich in de prijzen hevig had

misgrepen ; dat zijn middel geenszins nieuw > maar reeds federt den jare

1733 door zANNicHELi, eeuen Italiaanfchen Geneesheer, was voorgedra»

gen en afwisfelend met meer of min goed gevolg gebruikt geworden; dat

eindelijk elke winkel van droogerijen de wilde kinafchors levert , ont«

daan van het fpint, gelijk zij door hem als nieuw wordt voorgedragen.

Ten befluite waarvan genoegzaam blijkt, dat het middel van den

Heer van der kop niets bevat , dat niet reeds in de geneeskunde be-

kend is, of dat, om zijne openbare nuttigheid, de aandacht van het

Gouvernement meer bijzonder zoude verdienen.

B 3 Wel-
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Wclligt, Mijne Tleercn, verwondert gij u, onder zoo vele fluldctn,

waarop de Klasfe aan de cerfte Ambtenaren van Staat heeft mogen

berigten, geen enkel te vinden, dat tot het invoeren des Nieuwen Stel-

fels van Maten en Gewigten, nadere betrelilcing heeft, dan hetgeen in

vorige jaren U is medegedeeld. Dan men wijte dit niet aan achteloos-

heid. Immers reeds op den loden van Oogstmaand des voorgaandcn

jaars, ontving de Ecrfte Klasfe door den Minister van Binncnlandfche

Zaken berigt, dat bij een Beduit van Zijne Dooriiichlige Hoogheid, dea

Prins Algemeencn Stedehouder, de dato i van Oogstmaand 1810,

N". 3a , de werkzaamheden ter invoering van het Stelfcl van Maten en

Gewigten provifioneel werden opgefchort. De Kommisfie, door cle

Eerfte Klasfe benoemd tot het volbrengen van deze nioeijelijke taak,

vati dit Befluit Zijner Doorluchtige Hoogheid onderrigt zijnde , aarzelde

niet, alles, wat van papieren, werktuigen en modellen onder hare

berusting zijn mogte , ter vergadering van den asflen van OogstmaanJ

18 10, over te leggen en alzoo hare werkzaamheden te fluiten.

Onder de veelvuldige aanvragen door het Gouvernement gedaan, zijn

er echter nog eenigc onbeantwoord gebleven ; de eene om de menig-

vuldige nafporingcn, die zij vcreischt; de andere wegens de zwarigheden,

tJie zich opdoen tegen het bijeenroepen van Kommisfiën, waarvan de

Leden , niet dan met groote opofferingen kunnen zamenkomen ; eene

derde en vierde, om andere gewigtige redenen, niet door mij, maar

door Gekommitteerden zelve te verklaren, allen echter van dien aard,

dat ik geenszins twijfele, of men zal voor dezelven genoegzame ver-

zoening vinden in den ijver, welke de Leden der Eerlte Klasfe zoo

algemeen bezielt.

De (lukken waarop ik het oog had, zijn de volgende:

t". Last van den Koning, om den blaasdcen van zekere lijderesfe

te onderzoeken en na te gaan , of de behandeling der zieke , hare voor*

gaan-
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gaande en tegemvoordige geHcldhdd niet tot nieuwe ontdekkingen,

wegens de behandeling dezer ziekte, zouden kunnen leiden.

a'. Eene Misfive van den Minister van Binnenlandfche Zaken,. met

eene bijgaande nota en daartoe behoorende twee ftaaltjens» betrekkelijk

het vervaardigen van katoenaardige (lofTeu uit onderfcheidene moes- en

wilde planten , door den Heer angelo te Triest. Dezelfde Misfive

bevat tevens des Ministers vcilangen, dat de Eerfte Iviasfe, zoo veel

mogelijk, alle vereiscbte informatien zal inwinnen, nopens hetgeen ter

dezer zake in de Oostenrijkfchc Staten tot heden is onderzocht gewor-

den, en welke partij van de daaruit ontdane ontdekkingen en proefne-

mingen voor' dit land zoude te trekken zijn ; alsmede , dat zi] over het

algemeen aan Zijne Excellentie Iiarc denkbeelden mededeele , of, en

welk nuttig gebruik van onze inlandfche planten zoude kunnen worden

gemaakt, om daarvan katoenftofFen te vervaardigen.

30. Last tot het onderzoek en het geven van berigt op twee ver-

zoekfchriften aan Zijne Majesteit, den Koning, beide ter verkrijging

van octrooi op zekere FiltrcertBachincs, om het tot drinken gefchikte

water zuiver en helder te maken, zijnde het een van den. ileercucunT

te Parijs, het ander van den Heer j. n. l'hermitk en de Wed^
WAILLET , ook aldaar woonachtig.

40, Eene Misfive van den Minister van Binnenlandfche Zaken, met
'bitnoodiging aan de Eerfte Klasfe , om proefondervindelijk te doen bepa-

len, welk nuttig gebruik van de Quartz - klompjes des Lochemfchea

.hergs, ter verbetering van kijkgiszen, zoude kunnen gemaakt worde».

De optellhig dezer aanvragen doet hare belangrijkheid genoegzaam
blijken. Die belangrijkheid zelve is de beste prikkel voor den fleeds

betoonden ijver onzer werkzame Medeleden..

Ik zou nu moeten overgaan töt eene opgave van dat foort van werk-

zaamheid, als onmiddellijk voortvloeit uit de bepalingen, welke in het

Re-
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Reglement voor liet Tnflltnut vervat zijn. Maar, Geachte Medeleden,

wat zal ik hier van melden? Wien mver is het onbekend, dat wij

nog beftendig uitzien naar eene gefchikte verblijfplaats, wel voorziene

Boekerij, en de noodige verzameling van Schji- en Natuurkundige

Werktuigen; dat wij tot nu toe het uitloven van Prijsvragen hebben

moeten achterlaten, en aan het houden van Openbare Zittingen niet te

denken is; eindelijk, dat weldra een volftrekt gebrek aan gcIdmiddelcH

zelfs de bijeenkomden der Klasfen zal tegenhouden?

Vatten wij dan eene aangenamere taak op , en verlustigen wij ons in

de befchouwing van geleerde voortbrengfelen , welke de ongunfiigde

omfliandigheden zelfs niet belet hebben gevormd te worden.

Deze ftukken zijn van tweedcrlei aard geweest. Zij werden door hemi

die de voordragt deed, gcrangfchikt onder de aangebodene Verhande-

lingen, waarvan de beoorJeeling,otn ze onder de uit te gevene werken

des Inftituuts al, dan niet te plaatfen , aan de Kiasfe werd overgelaten ,

of men befchouwde hen als onderwerpen, alleen dienflig, om eene

Vergadering niet geheel belangeloos te doen afioopen en tot wisfeling

van gedachten aanleiding te geven.

• Van de laatstgenoemden zal ik in de eerfte plaats fpreken, en mij

daarna tot de aangebodene Verhandelingen bepalen.

. Er is misfchien geen aïtik^el van huishoudkunde, waarop men zich

in deze laatfte jaren meer heeft toegelegd, dan het befparen van brand-

iloöen , zoo in het aanbrengen van de noodige warmte in vertrekken

,

als tot verfchillend keukengebruik. De menigvuldige fpaarovens , tot

iiet een en ander dientlig, zijn hiervan de meest fprekende bewijzen.

Bij alle tocftellen echter, waar men eenig vocht, het zij tot fabrijk-

matig, het zij tot keukengebruik wilde verwarmen, bleef het vuur be-

ftendig buiten het vat, waarin het vocht befloten is. Het kon alzoo

:aiet anders, of er moest, bij de beste voorzorg, nog altijd eene aan-

merkelyke hoeveelheid warmte verloren gaan.

De
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. De Heer bennet gaf in eene keurige Verhandeling de middelen op

,

welke men kan aanwenden, om de warmte binnen het vocht zelve aan

te brengen. Er is niets meer toe noodig, dan dat men de ftookplaiats

door de vloeiftofFen , die men verwarmen wil , laat omringen.

De eenvoucigfte wijze , om zulks te verrigten , hebben wij allen met

theeketels, waarin het vuurbakje de plaats van dekfel inneemt, meer-»'

malen gezien. De meer zamengeftclde , doch ook buiten tegenfpraak

de beste, beftaat hierin, dat men den oven in het vocht geheel onder-

dorapele en door hetzelve late befpoelen. Met zulk een toeftel is men

zelfs in ftaat, om water en andere vochten tot koking te brengen iii

houten vaten. Waarbij eene dubbele befparing gefchiedt, die van het

vuur, en die van het kostbaar metaal, waaruit groot vaatwerk anderzins

moet vervaardigd worden.

De Klasfe heeft den Heer dennet zeer uitgenoodigd , om aan dit

fluk breedere ontwikkeling te geven en hetzelve onder hare Verhande-

lingen aan te bieden.

De Heer van swinden, waaraan het geheelc Inftituut zoo vele ver-

pligting heeft, droeg der Eerde Klasfe eene Verhandeling voor over

de Uitvinders der Wetten y -welke in de botfing der Ligchamen plaats

hebben.

Het oogmerk dezer Verhandeling is, e€n behoorlijk onderzoek van

den waren uitvinder of de ware uitvinders der wetten van beweging,

dat is van die wetten, welke de ligchamen in. hunne botfing volgen.

Hetgeen hiertoe betrekking heeft, wordt in dit ftuk opzettelijk nage-

gaan en uit echte bronnen afgeleid.

Het algemeen gevoelen is, dat wrenn , wallis en huisens die

wetten gelijktijdig in of omtrent het jaar 1669 hebben uitgevonden.

Zeker is het, dat de gefchriften dezer drie beroemde mannen over dat

onderwerp, voor het eerst en te gelijk gedrukt zijn geworden in de-

Phiiol'. Transtact. van Mei 1669.
C De
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De Schrijver bewijst niet te min uit de briefwisfeling van huigens

met VAN ïCHOOTEN, die in de Boelierij der Leydfche Univerfiteit iriet

een aantal hoogstbelangrijke brieven van huigens aanwezig is, doch

van welken fchat nimmer eenig openbaar gebruik is gemaakt geworden,

dat HUIGENS reeds in 1652 en dus zeventien jaren vroeger, zich op
het vinden dier regels had toegelegd; dezelve eenige jaren daarna en

wel reeds in 1654 had gevonden en bewezen. Van alle welke brieven,

tusfchen huigens en van sciiooten over dat onderwerp gewisfeld , ons

geacht Medelid naauwkeurige affchriften aan de Klasfe heeft ter hand

gefield.

Hij toont verder aan , zoo uit gedrukte befcheiden , als uit gefchre-

vcne aanteekeningen van huigens, hoe die groote man, toen wrenn
en anderen in i6ói te Londen bezig waren, om op bevel des Genoot-

fchaps, proeven over de botfing der Ligcharaen te nemen, uit welke

zij geen vast befluit wisten te trekken, daarbij tegenwoordig, uit zijne

theorie, die hij voor zich zelven had, doch toen niet mededeelde,

alle de uitkomden der proeven voorfpelde. Hoe hij eindelijk nevens

WALLIS en WRENN , in 1668 uitgenoodigd werd , om eene Theorie over

dat onderwerp bekend te maken. Het befluit , dat huigens verre de

eerde uitvinder is van die regelen , welke hy ruim vijftien jaren vroe-

ger, dan WRENN en wallis gevonden en bewezen had, is daaruit ligt

af te leiden. De Schrijver laat dus aan onzen onvergelijkelijken land-

genoot een regt wedervaren, dat hem tot nu toe betwist werd.

De Schrijver laat het hier mede niet berusten, maar onderzoekt al

verder, wat er in de behandeling van dat onderwerp aan wrenn, wat

«r aan wallis toekome , en tracht , niet tegenftaande zijne bewonde»

ring voor onzen Landgenoot, aan ieder dezer het zijne te la.ten weder-

varen.

De ontwikkeling van deze gefchiedénis levert ten flotte een duidelijk

%ewijs op, hoezeer het te bejammeren valt, dat gefchiedfchrijvers der

we*



wetenfcbappen , zich niet alle boeken kunnen aanfchaffen, en dat fom-

mige werken als in vergetelheid geraakt zijn.

Een thans zeer weinig bekend, doch in zi.jn tijd zeer beroemd Bo»

heemsch Geneeskundige, met name marci, heeft reeds in 1639 te Praag

een werk uitgegeven, onder den titel, de proportione motus seu regula

sphygmica ad celeritatem et tarditatem pulsuuni absqus errore mttUn-

dam , waarin , hoewel het oogmerk des Schrijvers bepaaldelijk geweest

zij, over een onderwerp der geneeskunde te handelen, naar de opgave

van den naauwkeurigen biontucla, wetten over de botfing gevondea

worden , die dezelfde zijn , als eenigen der gene , die naderhand door

HüiGENs, wRENN en WALLIS zijn uitgegeven.

Ons waardig Medelid dit boek hier te lande niet hebbende kunnen

bekomen, heeft in de opgave van montucla moeten berusten, zonder

te kunnen bepalen, of marci inderdaad aan huioens in de uitvinding

dezer wetten zoude zijn voor geweest.

- Wij wenfchen, dat hij elders in het opfporen van dit wérk zal flageti

en daardoor in flaat gelteld worden , om het twijfelachtige , dat voor

de eer van huigens zoude mogen overblijven, in een helder daglicht

te plaatfen.

. De Kaart van dit Land, welke de Generaal krayenhopf vóór eenige

jaren op hoog bevel heeft beginnen te vervaardigen en waarvan reed»

drie bladen het licht zien, die door de overfchoone uitvoering de op-

ipcrkzaamheid van alle deskundigen tot zich trekken, is in alle opzio-teit

merkwaardig, en levert door hare naauwkeurigheid en door het aantal

waarnemingen een gedenkzuil op van het geen ook een Hollander heeft,

kunnen uitvoeren, om, met hetgeen door de grootlle Wiskunftenaars

in andere landen gedaan is, te wedijveren eji even gelukkig, als zij, in

zijne ondernemingen, te flagen.

De kaart is geheel gegrond op Trigonometrifche viraarnemingen ^

Ca welke



welke op een zeer groot aantal plaatfen des lands zijn genomen en^

waaruit een net van drielioelcen geboren is, die het land als bedekt, eit.'

de ligging der plaatfen op het naauwkeurigst bepaalt.

Dit werk kan en moet aangezien worden als een vervolg van de over>»

heerlijke bewerking van denzelfden aard, door de Heeren mechaïn en-

DE LAMBRE in Frankrijk gedaan, en wel van Barcelona af tot Duinker-

ken toe. Ook heeft de Heer krayenhoff zich naar Duinkerken en-

Mont-Casfel begeven, om te beginnen d^iir, waar de Franfche bewer*»

king eindigt; en den afftand van Duinkerken tot Mont-Casfel, door de-

LAMBRE bepaald, tot grondlijn nemende, zijne driehoeken over Vlaan-

deren en Braband tot Middelburg, Bergen op Zoom- enz. in dit land te>

vervolgen, en dits de Franfclie driehoeken met de zijne te verbinden.-

Deze gewigtige onderneming van de:^ Generaal krayenhoff is met

dezelfde naauwkeurigheid , als die van de lambre verrigt: hij heeft,

even als deze, van den repetitie -cirkel van borda gebruik gemaakt ^

in alle driehoeken de driehoeken bij herhaling gemeten , en waarne-

mingen over liet Azimuth en de breedte op. verfchiilende plaatfeif

gedaan-

Alle de uitkomfien nu, zoo der geodefifche als der astronomifahe-

waarnemingen, komen onderling overeen met eene juistheid, waarvan,

itien zich naauwelijks een denkbeeld zon kunnen vormen, ware men

niet overtuigd, dat zij het gevolg is der middelen, die gebruikt zijn.

geworden, en van de handigheid en kunde des waarnemers.

De Heer krayenhoff is thans bezig, om diezelfde bewerking van

Groningen af door Oostvriesland voort te zetten : om dezelve te ver-

binden met die, welke door anderen in die ftreken, en zelfs tot aan

den Rhijn toe, gedaan is. Er zal zoo doende het prachti-gfte en fchoon

fte geographisch monument worden opgerigt, dat men nimmer, federfc-

de overoudfte tijden, heeft durven ondernemen en waaraan men, nog-

flechts vóór dertig- jaren , ni«t had durven, denken. Zoo g?oot zijn- de

v,ois



Torderingen, die men in de werktuigen en handelwijzen, in theorie ea

kunst van waarnemen, federt dien tijd gemaakt heeft.

Maar hoe grootfcher dat monument is, hoe meerder zorg er gedra^

gen moet worden, dat de authenticiteit van alle deelen, die het uit-,

maken, bevestigd zij. Ons verdienftelijk Medelid heeft ook hier voor

willen zorgen. Hij heeft begeerd, dat de journalen van alle zijne me-

tingen en berekeningen onder de Archiven van het Inftituut berusten ea.

voor de nakomelingfchap bewaard blijven. Mij heeft er reeds zes deelen

van overhandigd , en zal , bij het voleinden van zijn werk , het overige

mededeelen. Dan zal het tijd zijn , dat de Eerlte Klasfe , hartelijk dank-,

baar voor dit gefchenk, in overweging neme, welk uittrekfel zij daar-

van in hare werken zal plaatfen, opdat niet alleen de kaart zelve aan

de geleerde wereld bekend zij , maar ook alle deelen vafl dien onverg?»

lijkelijken arbeid worden openbaar gemaakt.

Bij de plcgtige overgave van die kostelijke handfchriftan heeft de

Heer krayenhoff aan de Klasfe een berigt voorgelezen , zoo van de

wijze, waarop bet verrigten van zijnen arbeid door de hooge over-

heid is bevolen geworden; van, de hulpmiddelen, die hij daartoe gehad,

heeft ; van de veranderingen , di& achtervolgens in het eerfte plan zijn

gemaakt en waaruit dan eindelijk dit fchoone werk is geboren. Hij

heeft het werktuig van borda, door hem gebruikt, uitgelegd: zijne

methode van waarnemen en wat dies meer zij verklaard. Welke Ver*

handeling flechts voor deze korte aanwijzing, doch geenszins voor eeo;

uittrekfel vatbaar is.

Toen de Heer florvn voor de eerfte maal het werk van papi»u3

ALEXANDRiNüs , bekend onder den titel van Colkctiones mathematicae ^

doorbladerde, viel deszelfs aandacht op het tweede problema, hetwelk

hij in zijn derde boek opgeeft , en zeer uitvoerig behandelt , betreffende-

de bepaling, zoo Reken- als Meetkundig, van het geen de Ouden

C 3 ü/tf.
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Medietates noemden. Hij vond daarin op eene «eer duidelijke en eeii'-

voudige wijze de betrekking opgegeven, welke er tusfchen de Arithme-

tifcbe, Gcometrifche en Harnionifche proportiën beftaat. Intusfchen

geen der hedendaaglche Schrijveren van deze merkwaardigheid gewag

gemaakt hebbende, oordeelde ons waardig Medelid, der Klasfe geenen

ondienst te zullen doen, met dezelve te verklaren en naar onzen tegen-

vvoordigen trant uit te leggen.

Het is niet wel mogelijk in een algemeen Verflag de waarde van dit

Vertoog genoegzaam te doen uitliomen. Ik zal mij dus moeten verge»

tioegen, met eene opgave, dat de oude Wiskunstenaars onder medieI-as

niets anders verftonden , dan hetgeen wij tegenwoordig eene gedurige

evenredigheid van drie grootheden noemen , en dat zij deze van eeni^

Analogia, of gewone meetkundige proportie onderfcheidden, Pappus

nu zegt, dat er voornamelijk drie Medietates beOaan, te weten: eene

Arithmctifche , eene Gcometrifche en eene Harnionifche j waarbij de

Ouden nog drie , en de nieuweren nog vier anderen gevoegd, hebben.

- De plaats zelve, die den Heer floryn zoo bijzonder getroffen had^

luidt verkort aldus;

Arithmctica medietat wordt genoemd, wanneer. van drie groothedea

de eerfle is tot zich zelve , als het verfchil der eerfte en tweede tot

het verfchil der tweede en derde: gelijk in de getallen 9, 6 en 3,

Want gelijk 9 is tot zich zelve , zoo is het verfchil van 9 en 6 tot het

verfchil van 6 en 3, zoo als pafpus dit, in navolging der Ouden,

inet woorden uitdrukt. Docli hetwelk wij nu korter en gemakkelijker

door teekens te kennen geven

aldus ^ '. ^ •= ^ —6 '. 6 -^ y
of 9 : 9 = 3 ï 3-

Ceometrtca tnedietas heeft plaats, wanneer de eerfte term is tot den

tweeden, als het eerfte verfchil tot het tweede: als in de getallen

Xft» 6 en 3.

want



want 12 : 6 = 12— 6 : 6 — 3.

of 12 : 6 = 6:3.

En Harmonica medietas noemt men drie grootheden, waarvan de

eerde is tot de derde, als het eerfte verfcliil tot het tweede: gelijk in

de getallen 6, 3 en i.

want 6:2 = 6— 3:3 — 2.

of 6 : 2 =: 3 : 1.

Nadat de Schrijver ons met deze plaats der Collectiones mathematicae

heeft bekend gemaakt , gaat hij over tot eene algemeene Stelkundige.

befchouwing van dit belangrijk fluk, en ontwikkelt hetzelve, naar zijne

wijze, zoo volledig, dat de Klasfe het gaarne onder de aangebodene

Verhandelingen zou hebben opgenomen. Doch de Heer floryn het-

zelve hiertoe niet beftemd hebbende, heeft intusfchen wel willen toe-

geven aan het verzoek , van een kort beftck dcszelven onder de Archie-

ven dezer Klasfe te pjaatfen. Hetwelk wij met verlangen te gemoet

zien , om van hetzelve in de gedeukfchi-iften des Indituuts een nuttig

gebruik te maken.

Het is buiten eenige tegenfpraak , dat atle waarnemingen , die rtrek-

ken kunnen ter uitbreiding van de kennis omtrent den ftaat des afvoers

van het water langs de rivieren, in de onderfcheidene gevallen, waarin

dezelve zich , zoo bij lage , middelbare , als hooge ftanden , het zij met

een vrijen loop , of belemmerd door het afkomend, ijs , bevinden kun-

nen, voor dit land in het bijzonder altoos meer of min belangrijk zijn.

Men hield daarom ook voor bijzonder welkom, het Iets van ons

Medelid, den Heer brunings, over de verfchillende mate van digtheid

der ijsftoppingen op de Rivieren , naar gelang van den onderfcheiden

hoogteftand dier Rivieren, afgeleid uit de "waarnemingen, ter gele-

genheid van den ij'sgang , in Louw- en Sprokkelmaand van den

jare iSie.

Men
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Men befchouwde te regt deze waarnemingen , als goede bouwftoffen

voor de kennis van onze rivieren , die door meer dergelijke waarnemin-

gen in het vervolg vermeerderd en voorts nader opgehelderd zouden
kunnen worden. Het eenparig befluit was alzoo , dezelve in de Archie-

ven der Klasfe te bewaren , en intusfchen daarvan in de gefchiedenis

van derzelver verrigtingen eene lofFelyke melding te maken.

De Heer van den enoe deelde aan de Klasfe mede eene reeks en

uitflag van proeven, door hem te werk gefield met het voor weinige

jaren door j. montgolfier uitgevonden werktuig, bekend onder den

naam van Botshevel , IVaterram of Belier hydraulique.

Deze proeven hadden niet zoo zeer ten oogmerk de werking van dea

botshev^l en dcszelfs kracht te onderzoeken, gelijk zulks door anderen,

inzonderheid door eytelwein op de meest voldoende wijze is ge-

daan geworden, maar bijzonder, om den aard der werking van het

werktuig op te fporen, en derzelver theorie, hoedanig dus verre niet

voldoende is gegeven , uit te vinden.

Na de bcfchrijving gegeven te hebben van het m.odel van den bots-

lievel, waarmede de .proeven genomen -waren, alsmede van deze pree

ven zelve , deelde hij de gevolgtrekkingen mede , waartoe de genomene

proeven leiden , en wel

:

,
1". hoezeer de verfchiilende verklaringen, door montgolfier zelven,

EYTELWEIN, WREDE cn GiLBERT , ten aauzieu der werking van den

botshcvel ter bane gebragt, van allen grond ontbloot waren.

a°. hoe veel eenvoudiger het weriauig zelve is , dan men het zich

dus verre had voorgefteld. De genomene proeven toch lieten geenen

twijfel over, om het daar voor te houden, dat hetgene , waarin men

het wezen van het werktuig gezocht en gefield had, niets anders was,

dan eene gemaakte toepasfing van de daarbij werkzame kracht; en

3". hoe het werktuig, tot zijnen waren Haat en eenvoudigheid ge-

bragt ,



\jTagt , van zelve de theorie zijner werking aan de hand geeft.' I5eee

theorie werd vervolgens aan de hand gegeven en diende voorts ^ om

eene daarop gegronde verklaring te bouwefn van de werking van den

geheelen botshevel , befchou vd als werktuig, om water tot eene aaa-

tnerkelijke hoogte op te brengen.

Ecnige twijfelingen, omtrent de verklaring van bijzondere verfchljn»

ïelen, welke zich bij de werking des watervangs, zoo in zijnen eenvou-

digften, als zamengeftelden ftaat, vertoonden, en waaromtrent nog

nadere onderzoekingen verdienden te worden in het werk gefield, bc»

hoorden onder de redenen , waarom de (teller vermeende zich te moeten

vergenoegen, met het door hem verrigtte blootelijk aan de Klasfe te

"hebben medegedeeld.'o'-

"Onder de verbeteringen, waarop men in den fcheepsbonw roemen

mag, behoart voorzeker het bekleeden van vaartuigen met eene koperen

dubbeling. Doch ook dit voordeel heeft zijne fcliade. Het zeewater op

fiit metaal zijn vermogen uitoefenende , lost hetzelve gedeeltelijk op ea

verandert het in eene verzuurde ftoife, die men meent, den nadeeiigden

invloed te hebben op al wat van ijzer met hetzelve in aanraking komt.

Misfchien zou men deze hier zoo nadeclige werking met ecnigen grond

bcfchouWen mogen als een galvanisch proces, door twee ongelijkfoortige

metalen en het daar tusfchcn gevoegd zeewater opgewekt en aan den

gang gehouden. Doch wat hier van zijn moge , men kwam daarom in

de noodzakelijkheid , van zich tot het verband der fchepcn overal , waai-

de koperen dübbeling wordt aangelegd, gebruik te maken *van koperen

bouten en fpijkefs. Waardoor eene vermeerdering van kosten veroorzaaI<t

wordt voor ieder ooriogfchip van linie, niet minder, dan de aanzienlijke

fom van 40,000 gulden. Hier bij komt nog , dat men zelfs bij deze

grootere uitgave nooit die vastheid aan eenig vaartuig kan vérfchaffen»

welke door ijzeren bouten 200 gereedelijk verkregen wordt.

D Dank
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: 'Dank zij derhalve ons ijverig Medelid , den Heer glavimans , die i»

(«ejie Voorlezing leerde , dat de ontdekking, om het ijzer der fchepea

jtggep het invreten van kopergif te beveiligen, niet alleen aan on^

Vaderland i maar aan hem zelven toekomt; beftaande zijne geheele bewerking

in niets anders, dan in het aanwenden van een eenvoudig mengfel uit

fftkjioutzaagfel en teer of wel turfaseh en teer.

.!,E)it mengfel vervaardigd zijnde , bedekt men hier mede alle de koppen

dier bputen en fp ijkers van een fchip.

•cOra .echter dit mengfel wel toe te pasfen, worden eenige voorborgen

,Tereischt , die de Schrijver zeer naauwkeurig opgeeft , en voomaraelijk

hierop neerkomen.

a. Dat men alle de ijzeren bouten en fpijkers zoodanig in het fchjp

indrijve, dat de koppen een vierde duims binnen de oppervlakte der

buitenplanken komen. Deze diepte nu van een vierde duims wordt met

gezegd fmeerfel naauwkeurig aangevuld.

b. Men befmere vervolgens de geheele buitenhuid van de lastlijn in

Jading tot aan de kiel met een mengfel van pek en teer, zoodanig d^t

het eene foort van lenig fmeerfel bevatte.

c. Men belegge de buitenhuid over dat fmeerfel met geteerd papier

en tegen dat papier worde het kpper aangevoegd , met de noodige ora-

«igtigheid , dat men oiider eiken zoom van het «v^ elkander liggend

koper, eene flrook papier fchikke, ten einde voor te kvnjeJi, dat het

zeewater niet achter het koper gerake. .1 ..

Dit alles wel in acht genomen zijnde, zal bet ijzer geen het minfte

(bederf lijde» van de koperen pla:en ,
gelijk proefondervindelijk door den

Heer glavimans werd aangetoond met ijzeren bouten , die fints twaalf

achtereenvolgende jaren op tien voeten diepte onder water achter her

koper gezeten hadden op Zijner Majesteits fchip van oorlog de Rot-

(erdatamei.



i;" Th het t'<vaalfde eil dertiende Nonimer Van den Algemeenen Konst- ca

Letterbode voor het jaar iSii een ftukje zijnde ingelascht, onder de^

titel van Iets over de eigenfchappen van het ivoor ^ en de kunst ^ om

het voor geel worden te bevaren, naar het oorfpronkelijke van dea

Heer l. spengler te Koppcrthagèn , trof een gedeelte van deszclfs in-

houd den Sekretarts dezer Klasfe. Om cene openftaande fpreekbeurt

niet geheel onvervuld te laten , bragt hij deze volgende , daarin voor-

lïOöicnde , ftelüngen ter toetfe :

ï<»i Dat de ijzeren kogels , Welke men nu en dan in Elefants taude»

Kafitreft , in deze harde ligchamen , gelijk zij dan zijn , werkelijk zoude»

zijn ihgefchoten.

a". t)at dé flagtandcn der Elcfanten nimmer zouden wisfelen.

In zijne verzarafling van ontleedkundige voorwerpen verfcheidene ftuk-

leen van Elefants tanden bezittende , waarin de ijzeren en koperen kogeli

als in cement bevestigd zijn, bleek hieruit al aanllondSj dat zy in deze

bijkans volftrekt veerkrachtige ligchamen niet konden zijn ingedreven op

liet tijd tl lp van hunnen volkomen wasdom. Dan immers zouden zij, of

van de oppervlakte met gewold ziiii terug gefprongen , of bij overmaat

van kracht den tand zclven verbrijzeld hebben.

Men (lelie zich derhalve de inkasfing van dit vreemd ligchaam in den

tand voor, als gefchied bij deszelfs eerde wording, terwijl alle deelen-,

tióg meegevend en gedwee, zulk eene iufluitiiig mogcliji maken. De

"flagtahd vervolgens meerdere vastheid verkrijgende, belioudt dien kogel

in zijne ruimte, omringt hem door ftof van zijnen eigen aard en fcliijiit

-toet dtnzelven als in vriendfchappelijke verbinding t« trede», niet echter

•in zulk èene volftrekte, of men ontdekt door de géhe«le inwendige

geüèldhcid van het ivoor de kenmerken van bcleediging, die zijne eerde

kern heeft aangedaan.

Daar nu in alle verzamelingen van eenig bel mg, meer dan een vooi>

Veeld, vüQ ingefchotcn kogels aan Elefants dagtandcn gevonden wordt,

D » • meende
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ïheende hij, behalve de andere bewijzen voor derzelver wisfeling, hierin

'een nieuwen grond aan te treffen voor dit, door den heer spenglejl

'betwijfeld, natuurverfchijnfel.

Ook de Hoogteeraar bonn onthield der Klisf&. zijne voordragt nier.

Hij deelde in een mondeling Verdag zijne vroegere ontleedkundige na»

fporingen mede , aangaande den aard, de oorzaken en verfchijnfclen eener

kwale aan de pooten der fchapen, den zoogenaamden haarworm of het

'Icrettpel. Hij befchouwde deze ziekte als een gevolg der verwaarloosde

'reiniging en wasfching , zoo deze dieren op natte en moerasfige grondea

weiden, waardoor zwelling en verflopping moet geboren worden van de

ontlastopeningen der klierachtige affcheidingsbeursjes , welke boven de

verdeeling der klaauwen onder de huid geplaatst, niet alleen bij de

fchapen , inaar ook bij de reeën , en andere , op droogere gronden wei-

dende ,
gevonden worden. Derzelver nuttig fmeerfel dient ter bevoch-

tiging en lenighouding van de kroon dier hoeven. Die zelfde ziekte,

het kreupel, kan ook het gevolg zijn van pijnlijke zwelling der pooten

en van ontfteking, verzwering en verllerving der verlengde huid ,, welke

de uiterüe vingerleden binnen het nagclaartig hoorn der hoeven cf

fchoenen overdekt , en welke verzwering niet zelden het affcheiden dierr.

fchoenen ten gevolge heeft.

Hij fprak wijders over de naar zijne gedachten en ondervinding gc-

fchiedende hereeniging der van een gelcheidene (lukken van gebrokene

beenderen , elders breedvoeriger betoogd te gefchieden door zwelling der

beenftorapen en omliggende zachte deelen, uitftorting van voedende

vochten , vaatrijken vleeschgroei , eeltachtige vleezige verdikking, vorming

van beenvezelen en verharding tot eene vaste beenzelfftandigheid , door

vaten van een verlengd beenvlies gevoed, niet alleen bij den mensch,

maar ook bij de dieren.

Het een en ander door ontleedkunflige bereidingen en daarnaar ver^

vaar*
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vaardigden afbeeldingen geflaafd, en het laatstgetnelJe inzonderheid dooi',

de voorbeelden van een gebroken en weder geheeld been uit de

fchacht van eenen walrus, het afgebroken en weder vastgegroeid ge-

deelte van de kroon eens hoorns van ecne ree, enz. Alles zoo vclC:

diepe inzigten in de "ziektekunde bevattende , dat het wenfchelijk ware,-

eene- volledigere bewerking te mogen verwachten van ons hooggeacht

Medelid.

Dat de üeenkolen van plantaartigen oorfprong zijn, is meermalen aan-,

gemerkt , doch dat hare moeders in vele opzigten verfchild hebben van

de thans bekende groeiftofTcn , bleef een raadfel , dat flechts de latere:

nafporingen konden oplosten. De Heer van marum bepaalde zich

hiertoe in de /lamvijzing van eenige voortbrengfelen uit de Hesfifcha

koolmijnen^ ter verklaring van den oorfprong der kool ^ en tevens

van zoodanige fttikken , die aanduiden door hunne elliptifche gedaante^

dat de grotiftoffcn van dien tijd w^etJijk verfclnlhn van den tegen-

woordig bekenden.

Reeds in het jaar 98 der vorige eeuw onderzocht hij hiertoe op-

zettelijk meer dan eene koolmijn. De Meisner, zeven uren boven

Kasfel gelegen, diende hem bijzonder, om de opvolgende veranderin-

gen en overgangen van zuiver hoiu tot volmaakte kool na te gaan. De
onderde lagen dezer koolgroeven leverden het hout, in eene horizontale

ftrekking , nog volkomen en onveranderd , terwijl men opvolgend in de

hoogere (treken langzamerhand die veranderingen ontdekte, welke het

eindelijk geheel den aard van kool doen aannemen. Ook hier befpcurde

ons fcherpzinnig Medelid reeds blijken van die elliptifche gedaante,

welke hij naderhand in eene andere koolmijn zoo^ algemeen waarnam

,

dat hem geen twijfel overbleef, of de groeiHofFen van vroegeren tijd

hebben wezenlijk verfchild met die van latere jaren.

Bahichwald , achter rvapoleonshöhe , leverde hem fraaije flukken van

aanr
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aanmerkelijke grootte, welke dezen zeer langwerpigen elliptifchen vorrar

aanduiden. De Klasfe heeft deze ftukken gezien , en verlangt niets

meer, dan dat de Heer van marum zich de moeite geve, van over dit

belangrijk onderwerp eene uitgewerkte Verhandeling zamen te ftellen eïl

onder de werken van het Inftituut aan te bieden.

Wanneer men fommige buitenlandfche fchriften over de Huishoud-

kunde en Statistiek in Holland raadpleegt, zou men bijkans in den waan

geraken, als of deszelfs bodem tot het opleveren van eenig nuttig

voortbrengfel ter naauwer nood gefchikt ware.; De Heer kops maakte

zich dus welverdiend by de Eerlle Ktasfe door een Beloog over de

kracht van Hollands Landbouw, Dit wel beredeneerd ftuk ftrekte

inzonderheid, om aaii te wijzen, dat de ingezetenen en het talrijke

yee, dat op Hollands bodem wordt gevonden, voornamelijk door

zijne eigene voortbrengfelen wordt gevoed en daarenboven jaarlijks van

zijne produkten heeft uitgevoerd eene waarde van ongeveer zestien mil-

lioen guldens , blijkens eene daarbij gevoegde rafel van den in- en uit-

voer van een en dertig HoHandfche voortbrengfelen van het jaar 1803

tot i8c9, zijnde verder in deze Verhandeling ondeifcheidcne Statistieke

berigten uit echte bronnen opge reven , welke de hooge aaEgeitgenheid

van Hollands Landbouw doen kennen.

Zoo verre gingen de voorgelezene fliikken , waan'an de Schrijvers niet

begeerd hebben , dat zij onder de aangebodene Verhandelingen zouden

begrepen worden. Wat nu de aangebodene Verhandelingen betreft,

óok hier van heeft de Klasfe eenen rijken oogst mogen inzamelen. Vermits

'echter niet van allen de beoordeling reeds geichied is, zal ik haar in

een tweeleedig overzigt moeten nemen, of als beoordeelde ftukken, of

als zoodanigcn, waarop de Klasfe het advies van hare gckommittcerden

inwacht.

O»-
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Onder de beoordeelde ftukke» noem ik in de eerde plaats eêne Ver-

handeling van ons Medelid, den Heer c. l. bronings, over de (ft}-

4erUtige gemetnfchap der Kivicren de Merwede en Lek ^ door middel

van het Kanaal , hetwelk dcrzelver monden vere&nigt en den naam

yan Noord draagt. -

Het is bekend, dat de Mervvede bij Dordrecht zich in twee arme»

verdeelt , waarvan de eene Zuidwestelijk voorbij die ftad loopende , in

de Oude Maas .valt, en ook door het zoogenoemde Mallcgat in de

's Gravendeelfche Kil; terwijl de andere arm, eene Noordelijke Ilrekkiqg

aannemende , zich bij Krimpen met de Lek vereenigt , en alzoo , onder

den naam van de nieuwe Maas, naar zee loopt.

Deze belangrijke Riviertak , waaraan , uit hoofde van de gemelde drek»

king, de naam van Noord fchijnt gegeven te zijn, was in vroegere tij-

den van een genoegzaam vermogen , om de bovenwateren af te voeren

en van eene bekwame diepte , om door zwaar bejadcne fchepen bevare»

te k"""'^n worden. Deze voordcelige toeftaud echier is, allengs gaan

verminderen en fcdert meer, dan eene eeuw, zijn de klagtcn menig-

vuldig geworden over derzelver toenemende ondiepten en verdroogingen,

terwijl tevens de fnellieid der daardoor flroomende wateren zeer aan-

merkelijk is verminderd, en zelfs, ten tijde der ebben, een gedeelte

van het uit de Lek afkomend water, in plaats van als voortijds met

den ebftroom , van de Mervvede komende , benedenwaarts langs de

Kieuwe Maas af te ftrooraen, nu opwaarts gaat en dus in eene tegen-

gellelde flreek naar Dordrecht loopt.

Om dit verfchijnfel beter te leeren kennen , ten einde over de ge-

volgen daarvan met meer gronds te kunnen oordeelen, heeft de Heer

BRUNiNGS, in de jaren 1804, 1807 en 1808, gcdu-rcnde eenigen tijd,

dagelijks van uur tot uur, en wel meestal van 's morgens ten 6 tot

''s avonds ten 6 uren, naauwkeurige waarnemingen gedaan omtrent de

hoog-
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hoogten van het water, zoo aan den boven- als aan den benedeumond

van dezen Riviertak.

Deze waarnemingen ten grondflag leggende , leidt hij daaruit eenige

gevvigtige gevolgen af, die van een bijzonder belang zijn voor de ken-

nis van deze Rivier, en waarop de middelen van herftel zouden behoo-

ten gegrondvest te worden ; terwijl hij tevens aantoont , dat de tegen-

woordige toeftand van dezelve , voor de goede geflreldlieid van da gc-

heele Nieuwe Maas , inderdaad als nadeelig moet worden aangemerkt.

De Klasfe dezen arbeid befchouwende als eene nuttige bijdrage tot de

Vaderlaudfche Rivlerkunde , aarzelde geen oogenblik , denzelven aan te

nemen en onder hare uit te gevene Verhandelingen te plaatfen.

Het tweede ftuk zgn wij aan denzelfden Schrijver verfchuldigd. Het

liandelt over de verfpreiding der Vloeden uit zee opwaarts , latigs de

vnderfcheidene Rivieren en Riviertakken.

^'' De Rivieren , die in zee uitloopen , welke aan de werking der vloeden

«n ebben onderworpen is, moeten den invloed daarvan aan hare mon-

den en verder opwaarts in hare bencdende gedeelten , ondervinden.

Zoo dezelve met geen aanmerkelijk verval in zee Horten, en de rijping

'der zeewateren bij den vloed eenige voeten "bedraagt , wordt hare uit-

loozing zelfs geheel geflremd , en hare ftroom neemt eene tegengcfcelac

rigting aan , of loopt opwaarts in plaats van naar beneden.

Deze al^,emeene verfchijnfelen hebben ook plaats op onze beneden

Rivieren , die zich in de Noordzee ontlasten , gelijk uit de dagelijkfchc

bevinding blijkbaar is, en worden zoo wel in de hoofdrivieren, als in

de bijzondere .takken, die met haar benedenfte -gedeelte gemeenfchap

hebben , waargenomen.

Het kan , in velerlei opzigten , niet dan zeer belangrijk zijn , om deze

beurtwisfelende verhooging en verlaging in de oppervlakte onzer Rivie-

ren,, op eene gegevene plaats te kennen.
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Intusfchen zijn deswege zoodanige waarnemingen niet overal ge-

daan , of liunnen niet ligtelijk overal gedaan worden. Hoewel het weu-

fchelijk ware, dat men dezelve, zoo veel mogelijk, vermenigvuldigde,

dewijl het blijkbaar is, dat, daar de beweging des waters, vooral in

het geval, hetwelk wij hier befchouwen, door zoo velerlei omftandig-

heden gewijzigd wordt, de gemiddelde refultaten des te meer te ver-

trouwen zullen zijn, naarmate zij uit een grooter getal van waarnemin-

gen, op hoe meerder plaatien hoe beter, zijn afgeleid geworden.

Hoewel nu deze gemiddelde refultaten niet anders, dan op zich zelve

ftaande kunnen befchouwd worden, lijdt het echter geene tegenfpraak,

of er moet tusfchen dezelven een zeker verband plaats hebben, dat is

met andere woorden, zij moeten een zekeren regel, of wet volgen, die

verfchillende zal zijn op de onderfcheidcne Rivieren en Riviertakken

,

naarmate van hare verfchillende hoedanigheden en betrekkingen, waaria

zij tot de zee ftaan, of tot de bron, daar zij de vloeden uit ontvangen.

Daar de kennis van deze wetten ons nog ten eenenmaal ontbrak,

heeft de Heer brunings eene poging gedaan, om, uit eenige hem be-

kende of hem eigene waarnemingen , wegens het rijzen en dalen des

waters, bij vloeden en ebben, op eenige plaatfen, in fommige van onze

Rivieren en daarmede vereenigde Riviertakken , de wetten op te fporen,

volgens welke dat verfchil van watershoogte vermindert , naar gelang

van den aFHand van de zee of van de bron , waaruit men rekenen kan>

dat de vloed zijnen oorfprong neemt.

Wij zouden den Schrijver verder in deze belangrijke onderneming

moeten volgen, doch merken nu alleen aan, dat beoordeelaars dezelve

befchouwen als eene verdienstvolle bijdrage tot onze Rivierkunde , een

onderwerp bevattende , hetwelk geheel nieuw is , en op eene wijze be.

handeld, die zijne fchranderheid en kunde alle eer aandoet. Het een-

parig gevoelen vereenigde zich alzoo , om dit ftuk zoo fpoedig mogelijk

onder de uit te gevene Verhandelingen te plaatfcn.

E Het
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Het derde ftuk voert ten titel Bedenkingen over de viormen , door den

fisweg ontlast f van ons Medelid den Heere c. h. i roy.

» Onder de zonderlingfte verfchijnfelen behoort zeker de ontlasting vau

levende voorwerpen langs den pisweg. Men is zelfs dikwerf door valf

Iche berigten ten dezen aanzien misleid geworden. Waarnemingen ech-

ter gelijk deze, met de meeste omzigtighcid in het werk gefield, en

waarbij zelfs de geringde omïlandigheden zijn opgemerkt, laten geene

vrijheid, om aan de waarheid te twijfelen.

Ons geacht Medelid zag de fpoelworraen , onder de hevigfte ftiiip-

achtige bewegingen ontlasten, en fpringen in het vocht, waarmede zij

uit het ligchaam geloosd waren. Raadfelachtig intusfchen blijft het voor

als nog, langs welken weg deze wormen tot. in de pisblaas zijn door-

gedrongen. Want, hoezeer het jongetje ziekelijk van geftel was, deed

zich echter geen enkel blijk op, dat zij door eene fistuleufe verzvvering

uit het gedarmte tot in deze nieuwe ontvangplaats zouden zijn overge-

gaan. Ook fcheen hun tierig leven aan te duiden , dat zij oorfpronkelijk

gevormd waren op de plaats, waaruit zij ontlast werden.

: Wat hier van zijn moge, het belang der waarneming treft genoeg-

zaam. De Eerfte Klasfe befloot daarom gaarne, om dezelve onder hare

uit te gevene werken op te nemen.

Het vierde ftuk dankt de Klasfe aan haar Medelid den Heer a. k.

GOüDRiAAN. Het behelst een ontwerp ,, om , door cenen eenvoudigen

ioeftel^ aan de Schutjluizen de belangrijke eigenfchap te geven, dat

y

bij de doorfchutting , het fchutwaler voor een groot gedeelte wederom

cp den bovenboezem terug gevoerd wordt.

De fchutfluizen zijn van een onontbeerlijk gebruik overal, waar men

wateren van onderfcheiden hoogteftand aantreft, om door middel van

dezelven een vaartuig uit een lager op een hooger water, of omge-

keerd, van een hooger kanaal op een lager te voeren. Bij elke door-

fchutting derhalve gaat eene hoeveelheid waters, die aan de grootte van

de
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de fchutkolk 6n aan de hoogte van het verval, geêvenredigd is, uit

den bovenboezem op het benedenwater over. Dit nu kan in vele ge-'

vallen zeer nadeelig zijn; het zij, dat de bovenboezem dit verlies van

water, dat, naarmate van de menigvuldige doorvaart, aanmerkelijker

wordt, niet, ten minfte niet ten allen tijde, lijden kan; het zij dat

daardoor de benedenboezem , op welke zich het fchutwater uitftort, te

veel bezwaard worde. In de eene of andere dezer omflandigheden is

men fomtijds genoodznakt, om de doorfchutting der fchepen voor

eenen geruimen tijd te ftaken, althans met vele behoedzaamheid te ver*

rigten.

Om dit noodwendig en uit den aard der fchutfluizen zelve voort»*

vloeljend gebrek te verhelpen, op plaatfen, alwaar hetzelve van zöqr

veel aanbelang is, heeft men wel verfcheidene middelea voorgeflagen

,

maar geene daarvan hebben hun doel getroffen. Men heeft altijd gc«

tracht , om , door het aanwenden van vreemde of van elders aangebrag»

te krachten, het verloren fchutwater wederom naar boven op te

voeren.

De Heer goudriaan is op het gelukkig denkbeeld gevallen, om dit

fchutwater zelve , als eene beweegkracht , daartoe te doen werken ; hij

heeft namelijk een eenvoudigen toeftel bedacht, ten einde daarmede , bij

en gedurende elke doorfchutting zelve, zoo niet met al de hoeveelheid,

ten minden met een goed gedeelte van die des fchutwaters den boven-

boezem wederom aan te vullen. Hij geeft van deze zijne uitvinding

eene duidelijke en uitvoerige befchrijving , door zeer juiste en fraai ge-

teekende afbeeldingen opgehelderd.

De Klasfe heeft goedgevonden, deze belangrijke Verhandeling onder

hare uit te gevene werken te plaatfen.

Het vijfde ftuk bevat eene Verhandeling van ons Medelid den Heere

j. F. VAN BEECK CALKOEN , ov&r dc Thcoric der gemiddelde waardij

uit een aantal grootheden , of afzonderlijke waarnemingen.

£ % Men
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Men kan dit onderwerp uit verfcliiliende oogpunten befchouwen.

Van hier de onderfcheidene handelwijzen, welke de Wiskundigen be-

dacht hebben , om uit waarnemingen van eenig: veranderend voorwerp de

gemiddelde waardij te bekomen. De Heer van beeck calkoen ont-

wikkelt kortelijk alleen de handelwijzen , door LAMfiEUT en la place

voorgeflagen; toont het gebrekkige van den eerften en bepaalt zich tot

den laatften, waarvan hij den grondflag op eene zeer eenvoudige wijze

verklaart, zonder tot hooi;ere berekeningen zijne toevlugt te nemen,

zoo als LA PLACE gedaan heeft.

Wij kunnen ons , wegens het ingewikkelde des onderwerps , in geen

meer bijzonder Verflag" van de zeer fraaije en grondig in de zaak door-

dringende nafporingen van onzen Schrijver begeven. Wij vergenoegen

ons met de hulde der Klasfe aan dezelve toe te brengen , en het mede-

deelen van haar befluit, om dit doorwrocht ftuk onder de uit te gevene

werken te plaatfen.

Het zesde ftuk levert ons eene Verhandeling van den Heer aeneae,

hetrefende eene nieuwe wijze, om afjlanden te meten.

De bekende en veelvuldige onnaauwkeiirighedcn, die plaats hebben in

de gewone wijze van afflanden, door middel van meetkettingen , te be-

palen , hebben den Heer aeneae naar een middel doen omzien , waar-

in die onnaauwkeurigheden geenen invloed kunnen hebben, omdat men

in dezelve het gebruik van kettingen geheel vermijdt. Hij heeft dat

middel in een Optisch grondbeginfcl gevonden , hetwelk hij op eene

fchrandere wijze uitwerkt, en waarvan hij de merkwaardige eigenfchap-

pen bondig betoogt.

Ik zou deze Vergadering te zeer vermoeijen , zoo ik dit grondbegin-

fcl wilde ontvouwen , en de wijze nagaan , waarop hetzelve in praktijk

wordt gebragt.

Melden wij flcchts nog, dat de Klasfe, na Heeren Kommisfarisfen

gehoord te hebben , van oordeel is:

i". dat
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i". dat deze Verhandeling , zoo als dezelve is liggende , niet wel

in de werken van het Inflituut kan worden opgenomen, maar dat zij

overwaardig is en behoort afzonderlijk te worden uitgegeven, ten einde

tot een leidraad te (trekken voor hen, die van deze handelwijze gebruik

zouden willen maken;

a". dat als een aanhangfel op deze Verhandeling zoude behooren

gevoegd te worden de ontwikkeling der formule, dienllig, om den af-

ftand te berekenen.

Het jammert mij, hier de opgave van den inhoud en waardij der aan-

gebodene Verhandelingen reeds te moeten eindigen. Het getal immers,

hetwelk nog onbeoordeeld is gebleven , of waarvan men , fchoon

beoordeeld zijnde, eene nadere bewerking te gemoet ziet, overtreft

verre weg het, gene men redelijker wijze daarvan zoude mogen ver-

wachten.

Ik zal mij ter wegneming van allen twijfel, tot derzelver optelling

bepalen. .
'»

i^. Hennert, Mémoire fur les orbites des Comêtes.

a.?. Hennert, fur Ie mouvement , que fuivent les corps entouré»

d'une corde , pendant Ie developpement de la corde.

3". Hennert, fur les écoulemens des eaux par les orifices.

4'. Hennert , Mémoire concernant la vitesfe moyenne des eauX

courantes.

5®. Floryn , i\anmerkingen over de beweging van vallende en langs

hellende vlakken afloopende ligchamen , voor zoo verre zij door den

tegenftand der lucht en andere beletfelen vertraagd worden.

6°. Van barneveld , Waarneming betrekkelijk de Geneeskundige

Electriciteit.

7", Camper, over de Structuur van het geraamte der reusachtige

hagedisfoorten uit de ileengroeven van Maastricht.

Es *"• Sca-
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"8*. Serrurier, Betoog dat de Landbouw inderdaad de eer vèr«

dient , van onder die wetenfchappen geplaatst te worden , wier beoefe-

naars liet Inftituut in zich vereenigt.

9'. Van der borch van verwolde , Schets van den toeftand vaiï

den Landbouw in dorre en afgelegene (treken van het Koningrijk.

10°. Glavimans , de befchouwing van een Schip als een gelijkflach-

tig en van hetzelfde Schip als een ongelijkflachtig ligchaam.

11°. Van swinden, over anagrammifche getallen. .

ia'. Brugmans, Aanmerkingen over de bewegingen der visfchen

in het algemeen en over den invloed van de uitademing tot dat einde

in het bijzonder.

13". Fokker, waarnemingen over de komeet van het jaar 1807.

' i^f. GouDRiAAN, Aanmerkingen, aangaande het doen van waarne-

mingen omtrent de hoogte van het water in de onderfcheidene Rivier-

takken en Stroomen aan de zeeboezems, bevattende tevens de befchrij-

ving van een zeer eenvoudig werktuig, door hetwelk de hoogte van

het water, de (Ireek en kracht dés winds gedurende nacht en dag zich

zelve aauteekenen.

15". Brunings, nopens de ijswording en het ontdooijen van het

gevormde ijs, naarmate van de temperatuur, welke door den Thermo-

meter aangewezen wordt.

16". Driessen , Natuur- en Scheikundige bedenkingen.

17'. k Rov, Waarneming van eene zonderlinge Zenuwziekte.

Op alle deze ftukken ziet de Klasfe met verlangen het Verflag van

Heeren Kommisfarisfen te gemoet, en wenscht hierdoor in fiaat gefield

te worden, om door de openlijke uitgave van haren arbeid te toonen;

dat zij, bij al den dienst, aan het Gouvernement bewezen, ook

ter uitbreiding en volmaking der wetenfchappen niet werkeloos ge-

bleven is*

Van
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Van Korrespondenten des Inftituuts is dit jaar niets ingekomen, dan

eene Misfive van den Heer wttewaal, aanwijzende de groote aan-

gelegenlieid, dat op wiskundige gronden onderzocht en bepaald worde,

welke van de onderfclieidene ploegen, die in het kabinet van Land>

bouwkundige werktuigen, ter dezer Itede opgerigt, voorhanden zijn,

de voorkeur verdiene.

De Eerfte Klasfe , het belang dezer aanwijzing doorgrondende , vond

goed, dezelve te ftellcn in handen van de Heeren reinwardt,

VAN EYS en KOPS, ten einde hunne gedachten mede te deelen, of

en in hoe verre zoodanig onderzoek zoude verdienen ondernomen te

worden.

Kommisfarisfen het voorficl van den Heer wttewaal over»

wogen hebbende , vonden , dat men ook reeds in andere landen

voorlang gewensclit had , dat men wiskundige regelen opgaf,

waarnaar de ploeg tot het meeste gemak zoude behooren te wordeo

za'mengefteld. ;

Bekend is het, welk eene moeite door de Sociëteit van Landbouw

van het Departement van de Seine is aangewend, om den ploeg te

volmaken, en het Rapport, door den Voorzitter dier Sociëteit, fran-

^ois DE neufchateau dcswege uitgebragt, en de (tukken, die hier-

omtrent verder zijn bekroond en uitgegeven, hebben zeer vele bijdra-

gen geleverd , om dit onderzoek voor te lichten. Doch de zaak is op

verre na nog niet voldongen.

Men konde dus niet aarzelen, om het voorgeflagen onderzoek aan te

prijzen, en in het bijzonder te doen nagaan, welke van de reeds be-

kende ploegen op de beste wijze aan het oogmerk, waartoe zij moeten

dienen , kunnen beantwoorden , of welke verbeteringen hieraan nog te

dien einde zouden kunnen toegebragt worden. —
De ftukken van vroegeren tijd, doch waarop tot heden geen Verflag

Tan Gekomraitieerden is ingekomen, zijn:

1*. Me»
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' i*. Memorie van den Heer huichelbos van liender over het

voordeel, dat er in het aanleggen van ijzeren rigchelwegen, in plaats

van het graven van kanalen, zoude gelegen zijn.

a". Speyert van der eyk, over verfchillende onderwerpen , de

differentiaal- en integraal-rekening betrefende.

3°. WoLTMAN, Nouvelles remarques fur Ie cours naturel des Ri-

vières et fur la maniere d'en regier les courbes convenahles , tant h

fégard de Pétat permanent de leurs Hts, que pour Ie bien de la

tiatigation fiuviale.

Hiermede zou ik het Letterkundig Verdag van de Werkzaamheden

der Eerfte Klasfe kunnen eindigen , zoo ik mij niet verpligt rekende

,

ter kennis van deze aanzienlijke Vergadering te brengen, dat de me-

nigvuldige blijken van achting, welke zij zoo van hooge Staatsbeamb.

ten, als voorname Geleerden voortdurend ontvangen heeft, pak bij-

zonder doorftralen in het aanbieden van Boekgefchenken.

- Zij beftaan in de volgende ftukken

:

1°. Doutes et Conjectures fur la Deësfe Nchalennia, par Mr. char-

LEs POUGENS, Korrcspondeut der Tweede Klasfe.

a®. J. H. VAN swiNDEN, ouderrigt over de Franfche en Hollandfchc

Munten en derzelver vergelyking, met de noodige tafels.

30. J. H. VAN SWINDEN, Vergelijkingstafcl tusfchen het Fransch

gevvigt of kilogramme en het Amfterdamsch gewigt.

4». Staat van den Landbouw in het Koningrijk Holland over het

jaar 1808, opgemaakt bij het Ministerie van Binnenlandfclie Zaken,

uit de daartoe , door de respective Kommisfiën ingezondene opgaven van

den ftaat der gewasfen, van het vee en deszelfs voortbrengfelen ; bij

eene beleefde misfive van den voormaligen Minister van Binnenlandfclie

Zaken aan de Klasfe toegezonden.

5».' Tien exemplaren van de Programmes des Prix propofés par Ia

So-
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Société d'encouragement pour l'industrie nationale, dans £a féance géné-

rale dn 8 Aott i8io,pour étre décemés en 1811, 1812, i8i3eni8i4;

door Zijne Doorluchtige Hoogheid, den Prins Aarts -Thefaurier.

60. Twee exemplaren van een Programma tot uitloving van eenen

prijs, groot een millioen franks, aan de uitvinders van eene Spin-

machine voor het vlas; door Zijne Doorluchtige Hoogheid, den Prins

Aarts - Thefaurier.

- 70. Tweede of laatfte ftuk des Tweeden Deels der Jaarboeken van

Wetenfchappen en Kunden: door den Heer Directeur- Generaal van

Wetenfchappen en Kunftcn.

8". JoANNES GULiELMus GROENEBOOM, Disfettatio Inauguralis , an

tuto, fecundum experimenta Celeberrimi Chemici Hispani, l. proust,

plumbum cum Stanno jungi posQt pro utenfilibus culinariis.

p*». J. H. VAN swiNDEN, Vergelijkingstafcls tusfchen de ellemaat en

den mêtre.

10". J. H. VAN SWINDEN , Ondcrrïgt over het gewigt , de gehalte

en den prijs van goud en zilver , naar de Franfche en Hollandfche wet-

ten te gebruiken.

11°. H. PONSE, Leerboek over den Landbouw in zaraenfpraken

,

door den Heer kops.

12". C. F. wiEBEKiNG, ceuige bladen in duplo van zijne Theore-

tisch- Praktifche Wasferbaukunst , bevattende de verbeteringen der Rivie-

ren in Holland en van den Waterftaat.

13°. Une partie des oeuvres de Mr. wiebeking, contenant les

mémoires fur les ports de Venife , Triest , Nieuwendiep et Cronftadt.

14°. Disfertatio Chemico - medica inauguralis de Carne , auctore

JACOBO BERNARDO EGBERTO SUIDMAN.

15°. Voorlezing over de Sneeuw , gehouden in het Natuur- en Schei«

kundig Genootfchap te Groningen, door den Heer van swinderen.

16". Re-
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ifio. Redevoering over de afwisfeling van het fchoone en verhevene

in de Natuur.

17". Redevoering over het fchoone in de Natuur.

18». Redevoering over het verhevene in de Natuur; alle door den

Heer van swinderen , te Groningen.

Alzoo, geachte Medeleden, mijne taak zijnde afgewerkt, blijft mij

éSéeÖ' de wensch overig, dat ifc dezelve waardiglijk vervuld en over-

écnkobftig aan elks verdienden zal behandeld hebben.

iildus gerapporteerd in de Algemeene Vergadering

van het Koninklijk Inftituut van VVetenfchappen,

Letterkunde, .en Schoone Kunden, den aöften

iAugustus des jaars 181 1.

G. V R. O L I K

,

Sckretarii.
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ZEER AANZIENLIJKE VERGADERING !

ZEER GEACHTE MEDELEDEN!

Voocgde het mij , in vorige jaren , den vrelverdiendcn lof toe te zwaai-

jen aan den ijver en onafgebrokene werkzaamheid der Eerfte Klasfe van

het HoUandfche Inflituut, niet mindere zelfvoldoening vind ik, in ü
op nieuw te mogen openleggen', hoe vruchtbaar hare pogingen in deö

nu afgeloopen jaarkring geweest zijn. Ik zwaalje dezen lof te ruimer

toe, en verklaar denzelven met te grootere vrijmoedigheid, daar wg
allen i en elk voor zich in het bijzonder door geenCrlei belooning aan*

gefpoord, zonder eenige weerhouding gezegd kunnen worden, alleen

uit liefde voor de wetenfchap tot derzelver uitbreiding te zijn werkzaam

geweest.

De Eerfle Klasfe heeft zich daarbij niet alleen bepaald tot nafporin-

gen en ontdekkingen , die den lust voor hare bezigheden konden op-

•Ivakkeren, maar te gelijkertijd op aanvragen van onderfcheiden aard

's Lands Befluur ten diende gedaan.

Rapporten van groot belang zijn dikwerf hier uit voortgevloeid
, ge-

liik vorige jaren getuigen , en ook dit niet onvermeld zal laten. Doch
hetzij dezelve van meer of minderen omflag, van grootere of min groo-

te uitgebreidheid zijn mogen, zal het niet vreemd fchijnen, wanneer ik

aanneem, dat zij de overige werkzaamheden aanmerklijk vertragen en in

A a zoo
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zoo verre aan de wetenfcliappelijke uitbreiding dezer Inftclling hinderlijk

zijn.

Zoo derhalve de Ecrfle Klasfc van het Inflituut immer tot verant-

woording van den volbragten tijd mogt kunnen worden opgeroepen,

zouden tot blijk van het wel volbrengen deszelven pis zoo vele gewigtige

bijdragen pronken die menigvuldige en belangrijke flukken , waardoor zij

het Gouvernement lieeft trachten voor te lichten , en waarvan het wen-

fchelijk ware , dat eenigen meer algemeen bekend wierden. Ook in het

afgelobpen jaar is zij wederom daarmede belast geworden. Eene korte

opgave zal U , Myne Heeren , doen zien , dat de Eerde Klasfe dezeï-

ven niet onbeantwoord gelaren , en op fommigcn de ftreelendfte blijken

van voldoening ontvangen heeft.

Zoodra het vooruitzigt, dat zijne Majedeit,. de Keizer der Fran-

fchen, de derde Hoofdflad van het Rijk met zijne tegenwoordigheid

zou,- vereeren, meer en meer zekerheid begon te krijgen, beijverden

zich 'sLands ondergefchikte magteu met het ontwerpen van zoodanige

plans , als elk voor hare Gemeenten het meest noodig en gunflig oor-

deelde. Onder deze kon het niet misfen , of het gebrek aan zoet w».

ter binnen deze ftad, dat reeds zoo menigwecf 's Lands Beduur ha4

bezig gehouden , moest op nieuw de aandacht tot zich trekken. ,,

De Heer Prefect van het Departement de Zuiderzee begeerde ernftig,

zich 's Keizers verblijf in Amfterdam ten nutte te maken, om bij een

beredeneerd verdag de mogelijkheid te doen inzien, dat deze plaats

voortdurend en geregeld van versch , drinkbaar water verzoxgd vvierd,

Iletwelk aanleiding gaf tot het openen van eene bri^fwisfeling tusfchcn

welgemelden Heer Prefect en den Voorzitter dezer Klasfe.

_ In .het belangrijk antwoord, dat tot grondilag voor het ontwerp van

den Heer Prefect kon dienen, is zeer naauwkeurig uiteengezet, hoe

men reeds vóór twintig jaren, door het aanleggen van verschwarerbalc-

ken, in toevallige nooddruft heeft trachten te voorzien j wat de Kom,*
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mbfie van Geneeskundig Toevoorzigt in volgende jaren tot hetzelfde

einde heeft voorgedagen; met welke zorg eindelijk de voormalige Kop

ning van Holland deze' zaak heeft ter harte genomen, en hoe men bg

opvolging van het uitgebreide plan des. Heeren goudriaan in eens en

volkomen van alle klagten ten deze opzigte zou ontheven zijn.

Dat des Keizers beduit naderhand eene andere wijziging heeft genot

men, is U, Mijne Heeren, genoegzaam bekend; en ook hier voor zuli.

len , buiten eenigen twijfel
, gewigtige gronden beftaan hebben.

Van dit Keizerlijk Decreet is het gevolg geweest eene nadere aan-

fchrijving van den Heer Prcfekt, m&t verzoek, dat de Eerfte Klasfe

hem twee . Scheikundigen en drie Genccsheeren in dubbeltal geliefde

voor te dragen , om daaruit eene voordragt aan Zijne Excellentie den

Minister van Binnenlandfche Zaken te kunnen doen, ten einde uit te

maken de Kommisfie , belast met de beoordeeling der klaar- en deugd*

zaamheld van het Vechtwater, datiangs eene eigene buis naar Amllerf

dam gevoerd zou worden. .
', :

Die voordragt is gefchied , Kommisfarisfen zijn uit het opgegeven

dubbeltal benoemd , en de Eerfte Klasfe heeft het genoegen , om toe

dien vereerenden last een, viertal Leden met den meesten ijver. werk»

zaam te zien.

Onder de dringende behoeften , waarin wij door den onvermijdelijkcn

loop der omflandigheden verkeeren , mag men met regt betrekken dien

aangenamen en verkwikkenden drank, welke uit Koffij bereid wordt. Doch

gelijk het in tijden van gebrek zeldzaam mangelt aan het voorflel van

plaatsvervangende middelen , zoo vloeit het thans ook over van Koffij-

furrogaten. Men floot zich bijkans allerwege aan Koffij fabrijken, als of

men in ftaat ware , eenig levend voortbrcngfel der Natuur in zijn ftook^

huis te vervangen; — getuigfchriften van deugdelijkheid, afgegeven

door geneeskundige Kommisfien , afzonderlykc uitverkorene perfonen of

A 3 '•'•'^ '•'-'• •''.;-••"'- wie!.:y i;:; ."j,



*vié- anders -zich lot' het' beoordeelen dezer méngeUngen bevoegd refee»

ncil,c;ölogen)'ona het; gebruik ünfchadelijk doen vinden, maat dat .ware

vl'ug beginfel, die eigenlijke koffijfmaak laat zich dooc getüigenisfep en

openliike aankondiging aan niemand opdringen. > i ;
i

Dit was ook het oordeel der Eerfle Kiasfc. van het lüllicuuti toenzg

aan deii: Heer Intendant van Rinnenlandfche zaken haar' gevoelen open

Ikg. over zekere Kunstkoffij, waarop de Heer' rookes van Rotteidam

verzocht .had.eeni uitfluitend rqgt van uitvoer voor ifca tijd; vaiiivijftien

jaren.: Min Ci;;f ::3.v'/ ;;'..•, •; :'
.(i ;' : -L, : 'l:::':". "!

:
•;,;'

slfDe Eerfle KJasfewiprd zelfs later dobt eene;fijn antworpene aankoni

diging van ' dienzelfden Heer, waarbij het fcheen , als af z'ij aan zijn

kunstgewrocht de 'feigenfchappen der Koloniale Koffij toekende,- ten

fterkfte opg^weict-, onthaar, uitgehragt rapport in openlijke bladen, .bekend

tfc maken, «n ialzoo , zoiidér zich met den Heer rookes onmiddeH'ijk in

te latefa, aan het publiek- te ^doea zien-, Jioe:zlj "hare meening ovcrdes-

zelfs kunstkoffij verklaard had. .:.u:j:i :i:j. :-:.s:.^ rr;..j

f Den Heer Intendant van Biniienlandffilia Zakéh hiértöeride •Klasfë-|;e-

magrigd hebbende , j'is' onverwijld: zoor in-h'etcPolitiek dagblad, als Alge-

meenen .Kpnst' en Letterbode voorzegd Rapport geplaatst , en de berigt-

gever voor z'ijne ftoutheid geflraft.

^, .Welgemelde Heer Intendant bezig z'ijnde met een belangrijk werk te

vervaardigen over de flatistiek van dit. Land, waarin hij ook voornemep^

is vele inlichtingen te geven over deszelfs voortbrcngfelen, grond en

luchtsgefieldheid , heeft der ^Clasfe verzocht, hem uit niétéorologifche

.waarnemingen^ liier te , I^ande gedaan, zoodanige uittrekfels te willen

g^ven, e^'.iö, .Tafels ie, brengen, als nuttig zouden kunnen zijn, pp^

hem de luchtsgefteldlieid dezer Departementen nader te doen kennen, [^

j
De.Klasfe heeft niet geaarzeld, deze zaak ter harte te nemen, daar zJj

^fld^r hai-e Medeleden een der geoefendfte weerkundige waarnemers tel-

de.. Zij nöodigde den Heer van swinden, om aan het verlangen van

den
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den-Ij)te;nd^nt:ï?ooi,vö?l iftogeljjlc.^ to voldoen. Dezelve- nam. deze moel-

jeUjke en, hqoggt ^erk^ame itaak ^ereidvvilitg op -.zich-, : en bood .der

KlftsfebinijeniweifligAlüds een;. uitvoerige rapport aan, van een tiental

;Jabelien voorzien i-,bevattende <J(ï.'jio.odige rè(inqtiej&v:«0:-*lgemeene- b«-

IJuiten van vele waarneniingen.-' 'iv/i i ; i ';Mr'';'':v.7 -^c-m,;!' ; : / \.l:a

iLHet. was natuurlijk de:'waarnemingen, gedurende 'eene ireeks van jaren

pp Zwanenburg gedaan-, tot grondflag té nemen ;, daarbij echter behoor-

iljk .aa'nmerkende de redenen, ivaarom de bèHuiten , uit die waarnemini-

gen : afgeleid , niet. kunnen . ftrekkeii , om liet klimaat van alle de Hol-

landfche Departementen te doen kennen. . De Schrijver heeft dan bij die

befluiten.izflodauige iaaJroiiM-fcölgcu gevoegd , als vtoariiemingeh , op an«

dere plaatfeji des- Lands , moesten doen geboren worden.; ..i ;) :.-..
'

-'

Voor de waarnemingen van den Thermometer heeft de Schrijver veel

gebruik gemaakt van de fraaijfi ; .Verhandeling , desw£gens door wijlen

4en i^eer, mohs.:»; teeris y.óór;,tüiin dertig jaren , in het. sde Deel der

J^afuurkundige Fer/iandeltagen gtphztst...' , i,vi,;!'.jo : •;: :. ;

Men leert uit de Tafels;^ bij de .Verhandeling gevoegd-, niet alleen -de

grootfte, kleinfte ert gemiddelde warmte, die jaar pp jaar federt 1736

heeft plaats gehad, maar ook; de gemiddelde warmte eii de limieten der

grootile. en kleinlb hoogte des Thermoiüeters voor iedere maand. ,

De vergelijking der waarnemingen van den Barometer is geheel het

_werk van ons geacht Medelid, getrokken uit den arbeid, dien hij vóór

^rie jaren aan het Inftituut heeft aangeboden, en waarover eene Ver»

handeling in het Eerde Deel van de werken der Klasfe gedrukt is. Uij

heeft bij deze gelegenheid dien arbeid nog verder voortgezet en met

andere waarnerningen vergeleken. , :

Een Tabel , welke de hoeveelheid gevallen regen , jaar voor jaar tn

tij maanden voor oogen ftelt, is gedeeltelijk uit . den arbeid vanden
Heer MOHR getrokken. :. .

i 1, '.-iq; n .;•

; De Tafels voor de firehett des winds zijn ontleend uit'eène, ondef

u. ;,.;.,: den
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den Schrijver berustende, reductie, welke de Heer van der weid»

•^gemaakt beeft uit de waarnemingen, van 1743 to' ^77^ op Zwanenburg

genomen. De Heer van svvinden vergelykt deze reductie met die van

VAN MUSSCHENBROEK, LE FRANK VAN BERKHEY CU anderen; lllj gCcft

reden van derzelver verfciiiilen ; terwijl hij .tevens aantoont in de beflui-

ten , welke hij uit die waarnemingen afleidt, hoe de winden, die meer

gewoonlijk in Lente, Zomer, Herfst en Winter waaijen, gefchikt zijn,

aan die jaargetyden wijzigingen toe te brengen, die men anderzins uit

hetgeen de Theorien in de Thcrmometrifche waarnemingen te kennen

^even, niet zoilde verwachteh.

-:.;Uoewei men in' de waarnemingen op Zwanenburg ook de kracht der

winden opgeeft, heeft de fchrijver geen gebruik van dezelve kunnen

maken , vermits dat gedeelte der waarnemingen zonder eenige opielling,

hetzij bij ^ maand, hetzij , bij jaar is 'uitgegeven» Waarbij komt, dat de

•kracht der winden. laldaarflechts op willekeurige onderdeelingen is uitge-

drukt. Hij heeft derhalve zijne toevlugt moeten nemen tot waarnemin-

gen", door hem zelven gedurende vele jaren
'
te Franeker gedaan met

den windmeter van bouguer, die de kracht der winden in oneen opeen

vierkanten voet uitdrukt: hij heeft dezelve in tafels gebragt, en in de

verhandeling, welke dit geheel werk vergezeld, .d&: befl uiten, die de

ivaarnemingen opleveren, ter neder gefield, u r: / 'rh '?/.

•.(.Hij heeft, om dergelijke redenen , enkel van zijne eigene waarnemin_

gen kunnen gebruik maken tot de bepaling van het getal betrokkene

,

lieldcre, regenachtige dagen, en anderen, die men hier te Lande jaar-

lijks gewaar wordt; tot aanwijzing van welke insgelijks twee tafels be-

ftemd zijn. In den tekst worden verfcheidene waarnemingen, op andere

plaatfen genomen, met deze vergeleken. - -'H

;. De arbeid, tot dit alles vbreischt , is grooter geweest, dan men "bij

den eerflen opflag zoude denken. Hij is aanmerkelijk verzwaard, om-

ligt de .ïliermon-eter van FAURENhEix tot dien van reauwur j de En-

t...j
geirche
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gelfche Barometerfchaal tot de Franfche ; de Rljnlandfche maat , waarin

het gevallen water is aangeceekend geweest, tot de Franfche herleid

heeft moeten worden , ten einde de verhandeling aan den Intendant

,

voor wien zij beftemd was , verflaanbaar te maken.

De verzameling van deze tafelen levert de volledigfle reductie op

,

die nog immer van weerkundige waarnemingen hier te Lande gedaan

,

is gemaakt geworden. De Klasfe erkent hiervan de volle waarde , en

zal ze als een kostbaar monument voor hare archieven befchoiiwen, dat

haar bij alle voorkomende gelegenheden ten vraagbaak kan verftrekken.

. De Heer Intendant heeft ook de verdienden van dit uitgebreid werk

volkomen doorgrond , en der Klasfe zoowel , als haar Medelid , den

Schrijver, in de vleijendftc bewoordingen zijnen dank doen overbrengen.

Ik zou, na.de werkzaamheden voor het Gouvernement te hebben aan-

gevoerd , nu moeten overgaan tot eene opgave van dat foort onzer be-

moeijingen , als onmiddellijk voortvloeide uit de bepalingen , bij des

Inflituuts Reglement voorgefchreven. Maar, Geëerden , wat zal ik hier-

van melden ? Verwijderd van den zetel des Keizerrijks lijdt alles , wat

ten onzen beste wordt voorgedeld , uit den aard der zake, zeer aan-

merkelijke vertraging. Het is U allen bekend, hoe wij, fchoon op des

Monarchs uitdrukkelijken last met eene niet onaanzienlijke geldfomme

begiftigd, tot nu van dezelve verfloken bleven. Gijl. weet het. Mijne

Heercn , dat wij , hoezeer gehuisvest in een lokaal , dezer

Inftelling waardig, aan alles gebrek hebben, wat onder de eerfte be-

hoeften eener geleerde Maatfchappij kan gerekend worden te behooren.

Wij liaan dus , hoewel uitziende op guntliger toekomst , nog denzelf-

den klaagtoon , waarmede wij nu reeds vier jaren welligt uwe kieschheid

zullen gekwetst hebben.

Dat wij dan tot verhevener en aangenamer befchouwing overgaan,

B Trach»
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Trachten wij U een beknopt denkbeeld te geven van hetgeen de Klasfe

tot uitbreiding en volmaking der wetenfchappen heeft toegebragt.

Deze voortbrcngfelen zijn van tweeërlei aard geweest. Zij wierden

door hem , die de voordragt deed , gerangfchikt onder de aangebodene

verhandelingen, waarvan de beoordeeling, om ze onder de uittegeven

werken des Jnflituuts, al, dan niet te plaatfen, aan de Klasfe wierd

overgelaten, of men befchomvde hen als onderwerpen, alleen dienftig

,

om cene vergadering niet geheel belangeloos te doen afloopen en tot

wisfeling van gedachten aanleiding te geven.

'De laatstgenoemden zal ik het eerst voordragen , en daarna uwe aan-

dacht bepalen tot de aangebodene (lukken.

De vorderingen , welke federt de laarfle jaren gemaakt zijn in de na.

,

fporing en bcfchrljving van dieren , het ontwikkelen van derzelver za-

menftel .en- het juist bepalen hunner huishouding, zijn zoo verbazend

groot, dat men als in verwondering (laat opgetogen over de vhigt,

die ?smcnfchen geest te dezen opzigte heeft genomen. Men ontdekt

niet alleen in verfchillende deelen des aardbodems nieuwe foorten, waar-

aan men te voren geene kennis droeg, maar geheele geflachten doen

zich op, aan wier beftaan een redelijk geloof ons zou doen twijfelen,

zoo derzelver befchouwing ons niet allen twijfel ontrukte. Wie onzer

zou he; aanwezen van een viervoetig zogend dier hebben wil toege-

ven, dat iiin zijn bek Volkomene gelijkheid toont met eené zwaan, zooi

niet geloofw^aardige- Schrijvers deszelfs befiaan verzekerd en ons oog

zich van de waarheid overtuigd hadde.

- Onder de plantdieren vindt men geene mindere (lof van bewonde-

ring. Alle boezemen ons dën 'diepften eerbied irt vooï de hooge wijs-

heid, die allerwege in derzelver zamenftelling doordraait Hoe meerder-

voorwerpen men leert keuren , hoe vaster deze eerbiedige bewondering

deaménsch gekluistert houdt. , -^

Bij-



Bijzonder welkom was daarom der Eerde Klasfe de befchrijving tan

een nieuw ontdekt foort van bet Encrinus • geflacht ^ waarop de Heer

BENNET haar in Herfstmaand van liet vorig jaar onthaalde. Jammer dat

zulk eene befchrijving voor geen uittrekfel vatbaar is. Ik moet mij ver-

genoegen met eene blooie opgave der befluiten , welke uit die voor-

dragt waren af. te leiden. Zij zijn de volgende :

Eerftelijk, dat het door ons geacht Medelid befchreven Plantdier,

200 in de zamenflelling van deszelfs vasten, ondoorb oorden (leng, als

in den vorm' en de bewerktuiging der kroone, de verdeeling der ftralen oif

takken , den aard en de werking van derzelvcr geledingen en voorts in

deszelfs ganfchc werktuigelijke zamcnftelling en houding geheel verfchiU

van de tot heden toe eerfie en eenig bekende foort van hét Encrinui'

geflacht, door den Heere güettard ontdekt en befchreven, en diens»

volgens als eene ware nieuwe of tweede foort van het gellacht van
den Encrinus of Zee Lelie moet worden aangemerkt en aangenomen.

Ten tweïde, dat de nieuw gevonde Encrinus- foort van alle tot he«

den toe bekende Encriniten of verllceningen van voormaals beftaan

hebbende Encrinus -foorten geheel verfchilt, en gevolgelijk voor geen

zoogenaamd wedergevonden origineel van eenig thans bekend Encrini^

ten -foort mag gehouden worden.

Ten derde, dat deze nieuwe Encrinus -foort , bij alle andere gewig-

tige bijzonderheden in derzelver maakfcl, ook een geheel nieuwen vorm
van geleding oplevert ; welken wij niet weten , dat tot heden in eenig

'dierlijk voorwerp is waargenomen ; en eindelijk

:

'^•Ten vierde, dat de voorgeftelde nieuwe Encrinus -foort een fchier

voorbeeldeloos bewijs oplevert van eene hooge mate van algemeen ver-

fpreid bewegingsvermogen en geledingsrijkheid ; als zijnde door het

bloote oog, en dat wel alleen nog in deszelfs kroon, daar toch de ge-

ledingen noch van den fteng, noch ook der zijtakken hier telbaar zijn,

zeer gemakkelijk ruim 416,000 geledingen zigtbaarj een getal voor-

B a waar.
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vvaar, hetwelk dat der Medufa van rumph meer dan viermaal, en dat

van den Encrinus des Heeren guettard meer dan driemaal overtreft.

De fker bennet verzocht zijnde dit belangrijk ftiik onder de aange*

bodene verhandelingea te doen opnemen , heeft beloofd , het met eene

tweede nieuwe foort te zullen verrijken , en alsdan der Klasfe aan te

bieden. Hetgeen met verlangen wordt te gemoet gezien.

Dat niet alle planten onverfchillig in alle foort van grond voortkomen

is den 'minst geoefenden Landman overbekend; doch iets anders ïs het,

met een wijsgeerig oogmerk na te gaan de verfchillcnde gronden en de

onderfcheidcne hoogtens van hetzelfde gewest, die van nature tot ont-*

wikkeling van de zoo uiteenloopende voortbrengfels in het Plantenrijk

gefchikt zijn. Wij kennen allen de voortreffelijke proeven van alexan»

DER vON HUMBOLDT cn AiMÉ BONPLAND CEncr gcogpaphie der ge»

wasfen. Decandolle, ramond en de klasfieke werken van willde.-

Now leverden hiertoe gewigtige bijdragen. Mijn pligt vordert, dat ik

de proeve des Heeren reinwardt , die hij der Klasfe in twee Vergade-

ringen heeft gegeven , van eene geograplüfche befchrijving der Holland-

fche Flora , eenigzins meer ontwikkeld voordrage.

Dit ons gewest, dat is met andere woorden, de voormalig Zeven

Vereenigde Provinciën, van een lateren oorfprong, en aangeflibd land

zijnde, heeft ons waardig Medelid in de eerfle plaats nagegaan , van

welke der oudere oorfpronkcUjke Florae van Europa onze meeste inlandr

'fche planten afftammen. Dit onderzoek heeft hem tot het befluit ge-

bragt , dat voor het meerendeel die planten , welke van ouds op de

Zwitferfche Alpen gevestigd zijn, alsmede gedeeltelijk die van de meer

noordelyk oorfpronkelijke bergen, als de Noorvveegfche en Zvveedfche

,

door eene natuurlijke voortplanting zich over dit Land verfpreid heli.

ben. Door de nadere befchouwing der Natuurlijke gefteldheid van dit

Land, alsmede door te letten op de bijzondere wijze van voortplanting

en vermenigvuldiging , aan vele gewasfen eigen , heeft hij de redenen

kun*
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icHnnèn bepalen, waarom vele gcwasfcn al, én anderen wederom niet

herwaarts overgekomen en bij ons inlandsch geworden zyn.

-•; Uit het een en ander blijkt , dat die naburige landen , die even als

het onze, nabij aan Zee zijn, het langst en op den verften afiland de

overeenkomst hunner Flora met de onze behouden; dat het aantal on-

zer inlandfche plantfoorten ruim dertienhonderd bedraagt, van welke

nog meer, dan negenhonderd foorten overblijven, na aftrek der zooge-

naamde Cryptogamifche gewasfen , als varens , mosfcn , wieren
,
padde-

ftoelen en anderen: dat wij van de meeste natuurlijke familien van plan-

ten, aan de gematigde luchtftreken eigen, ook hier te lande vele foor-

ten vinden; ja, dat ons Land daarenboven nog verfcheidene inlandfche

gewasfen oplevert, die in aangrenzende gewesten in het geheel niet, of

hoogst zeldzaam aanwezig zijn.

Deze befchouwing van den groei der wilde planten , op onzen bo-

dem , wordt bovenal merkwaardig en voor de natuurlijke gefchiedenis

van ons Land belangrijk door de overweging der belrekking , welke

klaarblijkelijk tusfchen de inlandfche planten en den grond, die haar

voedt, plaats heeft. De Heer reinwaudt heeft zulks vooral met

opzigt tot zand- en veengronden nagegaan; en voorzeker, geen land

kan meer, dan het onze gefchikt geacht worden, om bij een dusdanig

p.nderzoek beflisfende uitkomften te leveren.

t Het grootfte aantal foorten onzer inlandfche planten is aan de zand-

gronden eigen. De heivelden bezitten er al verder meer dan de duin-

gronden , en tusfchen de planten zelve der hei- en duingronden heerscht

een aanmerkelijk onderfcheid, zonder hierbij de gewasfen, aan het zee-

ftrand eigen, in aanmerking te nemen. Onder de heiplanten zijn door-

gaans meer, kleine, fchrale , éénjarige gewasfen , alsmede zulke foorten,

die gezellig leven , dat is , van welke vele individus tegelijk en bij el-

kander gevonden worden. Voorts hebben alle ware zandgevvasfen een

eigenaardig karakter, hetwelk zich, vooral door een fcheikundig onder-

B 3 zoek



tóék , gemakkelijk doet kenhen. Zij zijn van eene vaste , harde , drooge

zelfftandiglieid , hebben eenen langzanien groei, bevatten veel vaste kool-

ftof, en dus ook züllce beftanddcelen , waarin dat beginfel meest 'heer-

fchende .is, als. harst, looijer- en extractftof, en eene zeer harde hout-

vezel; terwijl daarentegen andere beftanddeeien , als gom of (lijm, meel,

iïjta in dezelve hoógstzeldzaam zyn , gelijk er ook naauweüjks vergiftige

planten onder de zandgewasfen gevonden worden, en althans geene uit

de klasfe der verdovende vergiften. Met een woord het gemis der ftik-

ftof is voornamelijk kenfchetfend voorde zandgewasfen. Dit eigenaar-

dige der zandgronden in het voortbrengen van eene vaste , harde , niet

ligt vergankelijke kool , heeft den Heer reinwardt op het denkbeeld

gebragt , dat de harde oer- of okerbanken , uit ijzer en zand beflaande

,

en die den heigrond vrij algemeen, zoo hier, als elders in het Noor-

den vergezellen , een voórtbrengfel der heivelden zelve zijn : dat , na-

melijk, de harde koolachtige zelfftandigheid, het overblljfel der zand»

geivasfen , en tevens met zand en water, die ijzerertfen heeft doen ont-

ftaan, en dat er dus eene verandering van kool in ijzer heeft plaats ge-

had. Vele biizondèrheden c door/, den Héó: .REiNWARbt opgegeven,

brengen dit gevoelen tot een hoogen graad van waarfchijnlijkheid en

'jnaken het daarentegen ongeloofelijk , dat het ijzer dier oeibanken van

elders zoude zijn aangevoerd. Hij ftelt overigens niet zonder grond i

^t het zand ook medewerkt, om de verandering der plantenkool tot

ijzer te bevorderen, omdat, naar mate de betrekkelijke hoeveelheid van

zand vermindert , ook de ijzervorming minder wordt.

Door eenen ongeftoorden, langdurigen en fterken groei der gewasfen

van lage of veengronden , wordt er jaarlijks eene verbazende menigte

koolftof onder den grond bedolven ; maar deze koolftof wordt nu niet

tot ijzer, omdat het vele water en het gemis van zand aan de ijzerwor-

ding hinderlijk is. Zij blijft kool in- een bepaalden ftaat van verhar-

ding, en maakt nu het goede veen. 'f^'^ :lij//;:

Meo
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Men heeft deze veenwording ten onregte aan flechts enkele foorten

van planten willen toekennen. Alle gewasfen dragen daartoe bij, maar

vooral dezulke, die weelderig grocijen en tevens de hardde, dikfle en

meest vaste wortelen en ftengen voortbrengen. Natuurlijk moet der*

halve de veenwording veel fterker geweest zijn in vroegere eeuwen

,

toen die landen met zware bosfchen overdekt waren, en toen de grond

ongeftoord bleef en aan zich zelven overgelaten.

De Klasfe ziet met verlangen het oogenblik te gemoet , waarop het

den Heer reinwardt behagen zal, dit uitgewerkt ftuk onder de aan-

gebodene verhandelingen eene plaats te doen bekleeden.

gfiikt-iqo i)i, VjV'j KïiJoau 'iaail iih 3l^-ju{;sd ^ a-jbuoiïi&büo yj i:. jv/

Bij alle de voordeèten, 'waarop de ftad Amfterdam als handelplaats

mogt roemen , leed zij echter aanmerkelijk bezwaar door de beide on-

diepten, diC' het Pampus en Wieringer Vlaak aan hunne dieptiredende

vaartuigen aanboden. Deze belemmeringen voor de zeevaart, op zich

zelve , niet zijnde weg te nemen , moest men op middelen bedagt ra-

ken , om aan het vaartuig voor éene wijl zijn diepen gang te ontnemen

en het over deze banken als heen te ligten. Men bezigde daartoe

jeeds' federt den jare 1665 ledige watervaten, en trachtede langs dien

weg zijn oogmerk te bereiken. Dit middel werd echter al ras bevon-

den, niet genoegzaam te voldoen. '

3hDe genie van eenen meuwis bakker was noodig tot de uitvinding

der zoogenaamde kameelen. Reeds in den jare 1690 kon men door de-

ze fchipligters ,' de toenmaals gebouwd wordende fchepen van negentig

ftukken kanon, twee voeten doen rijzen; én zulka was in dat tijdsgewrigt

genoegzaam. 'i'''?nt vyrvit. -A^y'" , 'a< v,-.-i ..: ;:;;!.

JaMaar daar men van tijd 'tot tijd de fchepen van oorlog grooter begon
te maken,, was het ook allernoodzakelijkst, dat niet alleen de kameelen
grooter gemaakt wierden, maar dat, zoo -in de ïnrigting, als verbin-

ding,, aaqjngrkcljjke veranderingen kwamen^' - : . - .
v
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De Heer glavimans verklaarde dit alles in eene voorlezing, aan

welke door naauvvkeurig vervaardigde- tcekeningen en modellen bijzonder

jliciit wierd bijgezet.

.-, ,De Spreker deed ten laatfie, in zijne voordragt als zeer opmerkens'

.waardigs voorkomen, dat, hoezeer elk der thans beflaande katneelen,

met water gevuU zijnde, 2,000,000 ponden vochts bevat, de wa-

terverplaatfing van het fchip echter , voor zoo verre zij , leeg- gepompt

pijnde,Jietzelve opligtcn, Hechts gelijk is aan 1,254,000 ponden.

Om de vergadering der Eerfte Klasfe op eene aangename en leerzame

wijze te onderhouden , handelde de Heer floryn over de oplosfing

van een algemeen meetkundig voorftel. Na vooraf eenige aanmerkingen

gemaakt te hebben over den aard" der bewerkingen van meetkundige

voorftellen in het algemeen en van derzelver verdeeling in twee hoofd-

foorten , te weten , in zuiver meetkundige en in transcendentale of

werktuigclijke, ftelt ons ijverig medelid voor het werkftuk, om een ge
geven cirkel in een Killekeurig getal van flukken te verdeelen , die

onderling alle eenen gelijkfn omtrtk en even gelijken inhoud hebben ; en wel,

om zulks alleen door eene zuivere meetkundige bewerking te verrigten.

, Dit werkftuk is , als zoodanig , het eerst opgegeven door den be-

roemden j. LAWSON, in a Disfertation on the geometrical Analyfss of

the Antients, in 1774 te Londen in het licht verfcheuen, en men vindt

daarvan geene oplosfing, dan alleen bij c. hutton, in deszelfs Ma*

thematical and Fhilofophical Tracts, welke dezelfde is, als de Heer

FLOUYN gevonden had, en nu aan de Klasfe heeft medegedeeld. Deze

oplosfing is zeer- fraai en vernuftig, zijnde zuiver meetkundig en daar-

om te merkwaardiger, omdat dezelve uit den aard der zaak tot het

transcendentale behoort, en uit dien hoofde als eene willekeurige Para-

dox befchouwd kan worden.

zy beftaat hierin : Men verdenk de middcllijn van den gegeven cir*

,T kei
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kél in zoo vele gelijke deelen , als men (lukken begeert. Men befchrijve

op het eerite deel , op de twee eerfte deelen , op de drie eerfte deelen

•enz. halve cirkels , alle aan denzelfden kant van de middellijn. • Vervol»

gens make men op het laatfte deel , op de twee laatfte deelen , op de

drie laatlle deelen enz. desgelijks halve cirkels, doch aan de'andere zij-

de van de middellijn. Hiermede is het werk volbragt. De tusfchen de

omtrekken dezer halve cirkels bepaalde flukken, ter wederzijde van dé

niiddellijn te zamen genomen, zullen alle een gelijken omtrek en inhoud

hebben ; zoo als uit de bekende cigenlchappcn der cirkels zeer gemak*

keiijk kan bewezen worden. f i; ^TtJ

•Off üfhoo '.

:. Het is bekend, dat alvorens men vóór eenige jaren den flandaard van

cene algemeene maat uit de hoegrootheid des aardbols, dien wij bewo-

nen , ontleend heeft, de wiakundenarcn de lengte van den enkelen flin-

ger daartoe : hadden voorgeflagen; dat dié voorflag door onzen beroem-

den. Landgenoot huygens , in zijn . werk de Horologio ofcillatario in

het jaar 1673 is gefchiedj terwijl anderen het voorftel, om cene alge-

meene maat uit den flinger af te leiden, toefchrijven aan Lord

BROUKCKNER , anderen aan gabriel mooton, wiens werk vóór dat

vannuycENS het licht gezien heeft.

üit echte en meest onuitgegevene befcheiden dit gedeelte van de ge-

fchiedenis der Natuurkunde te beflisfen , was het oogmerk van onzen

waardigen Voorzitter, die der Vergadering deelachtig maakte aan zyne
Navcrfchingeti over de gefchiedenis des JJingers , als flandaard van
elgemeene maat befchouwd; en bij die gelegenheid over den juisten

tyd van fenige der belangrijk/Ie ontdekkingen van huygens.

^jPm den flinger tot grondllag eener algemeene maat te doen dienen,

moest men eerst de voornaamfte eigenfchappen der flingers kennen.

Deze zijn door galileus ontdekt geworden. Men moest vervolgens

^efliilgers op 4e uurwerken toepasfen, den gang van dezen door eerst-

' letw C ge-
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gemclden op het naaiiwkenrigst kannen regelen , en alzoo de geringde

deelen van den tijd naauvvkeurig meten.

Dit tweede gedeelte is mon aan onzen ónftcrfelijken Landgenoot ver-

fchuldigd. In 1656 voorzag hij voor het eerst de uurwerken van llin-

gers; deelde in 1657 deze zijne uitvinding aan velen. Binnen- en Bui-

ten 's laruls mede; verwierf in 1657 privilegie der Staten van Holland,

en gaf in 1658 de befchrijving zijner uitvinding in het licht. Weinige

uitvindingen werden met zoo algemeene gretigheid ontvangen ; en raa

werd er een aantal uurwerken , zoo voor particulieren , als voor oper>«

bare gebouwen van flingers voorzien. imbww nassw

Eene verbetering door iiuygens aan deze werktuigen, na de eerde be-

fchrijving, tocgebragt, gaf aanleiding tot eenige ongeftadigheid in de

flingeringen , te weten , dat dezelve niet altyd even groot waren. Huy-
G«NS voorzag daarin, dooi den flinger tusfchen twee koperen gebogen

plaatjes, dodi toen «og willekeurig gebogen, te laten bewegen, en

deszelfs flingeringen alzoo te beperken. Dan zijne vindingrijke , en in

«kvinding rustelooze geest , fcon zich met geen hulpmiddel , dat niet

tot volmaaktheid gebragt was, vergenoegen. Op het einde van 1658

vond hij deze zoo fraaije , als moeijeiijke en belangrijke theorie uit , dat

namelijk 1". de flingeringen van eenen flinger, die eenen roJtrck of

cycloïde befchrijft, gelijktydig blijven, of de flinger groote , dan kleine

bogen doorloope; en a''. dat de draad van eenen flinger, zal deze eenen

roltrek befc!irgven , zich tusfchen twee 'bogen va'li denzelfden rohrek

moet bewegen, en zich beurtelings op dezelve buigen en ontwikkelen.

VVaaruit volgde , dat de twee koperen plaatjes , waarvan zoo even is

gefproken, bogen van cycloïde moesten zijn. Büygéns vond middelen,

om aan dezelve die kromte te geven. Hij detlde vóór het «ihdè 'van

i€f9 die uitvinding, welke als de fchoonfte vari laUen , die Mj in hd
licht gegeven had-, door hem befchouwd wicrd , aan van s«hooten

Bie4ej 'daarna aan verrcli:^ideiie gckerde-n iu Fi^aukrljk ea Engeland;;

waar
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waar zij met toejuiching ontvangen , werd. De Londenfche Sociëteit

onderzocht ze door proeven en vond dezelve volkomen bevestigd, zoo.

dat die uitvinding reeds algemeen bekend en in gebruik gebragt werd

veertien jaren vóór dat huygeks ze in zijn werk de Horologio ofcilla^

torio nader befchreef en met de noodige bewijzen aan het publiek mede-

deelde, ijyv i«j '

Tot zoo verre hetgeen voorbereid moest worden; te weten volmaakt*

tydtneters, die feconden en halve feconden aanwezen.

De proeven , welke de Londenfche Sociëteit met de flingers , naar

iTüYGENS wijze toegerust, liet nemen, bragten in 1Ö62 Lord

BROUNCicNER op de gedachten, dat men eene algcmeenc maat in den

flinger zoude kunnen vinden. Hij Helde voor, om tot maat aan te ne»

men eenen llinger , bedaande uit een metalen bol , aan cenen zijden draad

van bepaalde lengte opgehangen : proeven werden er genomen en aan

HUYGENS medegedeeld. De proeven zelve levenlen eenige ongewisheid

op, waartegen naïCENS de Engelfche geleerden gewaarfchuwd had. De
proeven werden voortgezet , en daarna een paar jaren uit het oog ver-

loren : en ook bet wel gelukken van die zaak hing van eene andere

uitvinding af, waarmede huygens zich reeds in 1650 bezig gehouden,

en die hij toen reeds volledig bewezen had. Hij deelde dezelve in

16Ó1 aan de Koninklijke Maatfchappij en verfcheidcne geleerden mede;

te weten, het vinden van het llingeringsmiddelpunt , en daardoor het

bepalen der lengte van den enkelen flinger, die met een gegeven za-

mengeftelden , gelijktijdige flingeringen doen zal.

Die vinding en de gevolgen , welke huygens daaruit afgeleid had

,

om eene algcmeene maat te erlangen, verwierven de grootfte goedkeu-

ring van de Londenfche Maatfchappij en die van Lord brounckner in

het bijzonder , zoodat die gewigtige leer der zamengeftelde flingers , eerst

in 1673 door huygens uitgegeven, reeds twaalf jaren te voren door

C a hem
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hètn was uitgedacht, aan anderen medegedeeld en daardoor algemeen

bekend geworden.

Het is dan buiten twijfel, dat, hoewel Lord brounckner , na de

uitvinding der cycloïdale flingers van huygens en ter- hunner,gelegen-

heid, het eerst de gedachten geopperd heeft, om eene algemeene maat

in den flinger te vinden , zulks op de wijze , door hem voorgellagen

,

niet .naauwkeurig zoude hebben kunnen gefcbieden , gelijk ook door

proeven bleek , eji dat men de ware wijze , om zulks te kunnen ver-

rigten , aan huygens verfchuldigd is.

De proeven van mouton , om de algemeene maat door de lengte van

den flinger te bepalen, zijn van het jaar 1665; zij komen met die van

Lord BROUNCKNER ovcrccn , hoewel mouton van deze geene kennis

droeg of hebben kon.

Dit alles wordt door den verdienstvollen Schrijver met de meeste

naauwkeurigheid , uit onuitgegevene brieven van huygens, newton,

WALLIS, MORRAY, PETiT , MOUTON en anderen, mitsgaders uit ecnige

«agelatene Schriften van huygens , volledig betoogd. Ook heeft hij bij

die gelegenheid aan de Klasfc een bundel vereerd , bevattende negen

en dertig zoo onuitgegevene brieven in hun geheel, als uittrekfels van

dezelve aan en van reeds genoemde geleerden , alle betrekkelijk tot het

behandeld onderwerp en de bewijzen van het gefielde dragende.

Bij eene andere gelegenheid had de Schrijver reeds aan de Klasfe een

bundel van onuitgegevene brieven van huygens , morray en anderen

over de botfing der ligchamen medegedeeld, gelijk wij in een vorig;

verflag gemeld hebben; en hij heeft niet onduister te kennen gegeven,

dat men nog meer gefchenken van gelijken aard, huygeixs betreffende,

te verwachten heeft. Waartoe wij wenfchen, dat hem de noodige lust

en leven mogen verleend worden.

Het befluit der Klasfe is geweest, van dit belangrijk fluk, gelijk van

bet
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het voorgaande , bij de uitgave harer gefcliiedenis , het tioodig gebruilc

te malsen.

Weinig tijds nadat het Inftituut zijne werkzaamheden had begonnen

,

ontving de Eerfle Klasfe eene zeer beleefde, uitnoodigende Misflvevan

den Heer Sekretaris der Tweede Klasfe, inhoudende in het algemeen

gepast aanzoek tot het ondernemen van gemeenfchappelijke werkzaam^

heden , ingerigt naar den geest dezer Inftelling zelve , en meer bijzon-

der tot de medewerking der Eerfle Klasfe tot het vervaardigen van een

Ho'.Iandsch woordenboek , voor zoo verre betreft de kunsttermen , uit

verfcliiüende vakken, waarmede deze Klasfe belast is, moetende getrok-

ken worden.

De Heer kops is hierin de overige Leden der Eerfte Klasfe lofFelljI^

voorgegaan door zijne verklaring van eenigc voorden , tot den Land-

bouw behoorende , en niet te vinden in de voorhanden zijnde woorden^

boeken. In twee zittingen der Klasfe voorgelezen , heeft zij van de-

zelve geen beter gebruik en meer overeenftemmende met des Schryvers

werk kunnen maken , 4an door de Tweede Klasfe aan deze belangrijke

bijdrage tot het llollandsch woordenboek deelachtig te doen worden.

Welke dan ook door dezelve zeer dankbaar is opgenomen.

Onder de voortbrengfelen der natuur zijn er geene , die in hunne ver-

klaring meer moeijelljklieid opleveren, dan wanneer zg, hare regelma-

tige werking misfende , de zonderlingde afwijkingen van haren gewonen

vorm doet geboren worden. Die afwijkingen echter zijn niet oneindig,

even min als de gewone vormen zulks zijn kunnen. Men wordt dus

als van zelve tot de algemeene uitkomften gebragt, die de verklaring

ten minden van fommige afwijkingen mogelijk maken.

Onze waardige ambtgenoot, de Hoogleeraar bonn, voornemens. eene

verhandeling in te leveren over de naaste en voorname oorzaken van

r> C 3 aan-
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aangeborene uitwendige ligchaamsgebreken en wangeflalten , droeg daar-

van tot eene proeve voor het waterhoofd, als veroorzaakt door eenè

buitengewone affcheiding en ophooping van den natuurlijken , befproeU

jenden daauw der holligheden van hoofd en herfenen. De ontplooijing

en uitbreiding van de uitwendige kronkelingen des herfengeftels , door

den beroemden gall voor zijne fchedelleer kundig nagebootst , vvlerd

hierbij als een zeer gewoon verfchijnfel aangemerkt , terwijl tevens de

vliezige en beenige wanden, die de herfenea befchermen^ door het wa-

ter uitgezet en verbreid worderi^f!-! ofiio'l tjI) i{at;h'j7;t!i3m at) ioi lai)

ï 'Zeer keurig bereide voorbeelden ert kundig vervaardigde teekeningeft

deden de wensch der Klasfe ontftaan, dat de Heer bonn mogt kunnen

befluiten over dit onderwerp eene uitgewerkte verhandeling aan te blei-

den , om onder de uit te gevene gedenkfchriften te worden opgenomen.

Eene nadere voordragt van datzelfde medelid, verhoogde dezen wensclïi

Hij onthaalde de vergadering ditmaal op eene befchouwing van de zoo-

genaamde herfenbreuken en herfenlooze wanfchepfels , als gevolgen van

het waterhoofd , waarbij de herfenzelfüandigheid geheel door het water

wordt opgelost en verloren gaat , of vooraf door tegennatuurlijke .ope>.

ningen tusfchen de van een gewekene, en daarna door het gezwel plat

gedrukte opperhoofdsbeendercn , met zakswijze verlenging der vliezige

bekleedfelen wordt doorgeperst, en dus die herfenbreuken gevormd

worden. Ook dit betoog wierd gefiaafd met een vervolg van afbeel-

dingen en teekeningen en met bereidingen, voornamelijk door dat van

zoodanig een herfenloos geboren en met platgedrukte bekkeneels been*

deren merkwaardig dubbel kalfshoofd, van hetwelk verfcheidene gedeeï-

ten der beenderen van die twee hoofden zi^ in een gefmolten.

Sedert lang is het bij Natuurkundigen in gefchil, of de lichtende lig^

chamen, volgens newton, ftralen afgeven, die eene voortgaande be-

weging hebben, dan of het licht beftaat in zekere trillende beweging
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eener Aetberifche middenfiof, eene beweging daarin, volgens euler,

door de lichtende ligcliamen veroorzaakt. Verfcheiden Natuurkundigen

,

tijzonderlijk hombeag en meiran , hebben in het begin der voorgaan-

•de eeuw vruchteloos getracht de voortgaande beweging van het licht

,door proeven aan te toonen. De Heer rossyn opperde , in eene ver-

-gadering der Klasfe , bedenkingen over dit onderwerp , welke aan den

Heer van marum aanleiding gaven zich eene proefneming te herinne-

ren van den Engelfchen Natuurkundigen michel , door priestlev in

zyne gefchiedenis der ontdekkingen, betreffende het licht, befchreven,

die, wanneer derzelver uitdag bevestigd wierd, den fchljn heeft van

de voortgaande beweging van het licht , volgens newton , te bewijzen.

Ons gpacht Medelid is bedacht geweest, hoe deze proefneming met

een meer naauwkeurigen toellel, dan door michel gebruikt is, op

zoodanige wijze zoude kunnen worden herhaald, dat hierbij al dargeeo

vermijd worde, hetwelk den uitflag zou kunnen twijfelachtig maken;

en deelde zijne gedachten, hoe deze proefneming in het werk te fteU

len,, aan de Klasfe ter overweging mede. Waarop hij , na cenige be-

denkingen der Leden , door de Klasfe verzocht is , dezelve in het werk

te ftelien, en er aan haar den uitflag van mede te deelen. Aan dit ver-

langen der Klasfe is door den Heer van marum voldaan.

Hij liet, volgens michel, het brandpunt van een grooten brandfpie-

gel vallen op een perpendiculair vlak, hetgeen gehecht was aan het

«ind van eene naald van twaalf duimen , die gelijk eene compasnaald op

een punt in een glazen kastje zeer bewegelijk draaide , en zag inder-

daad , dat dit vlak , naar de opgave van michel , voortgedooten wordt

op het oogenblik , dat het brandpunt daarop valle. Dan hij ontdekte

twelhaast, dat deze voórtnooting of beweging van het vlak geenszins,

volgens MICHEL, aan de daarop vallende lichtftralen is toe te fchrlj-

«fitt, ..maar alleen aaa <Je piotfdijke fterke uitzetting der lucht , die zich

cTT^ !' voor
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voor dat vlak bevindt. Zulks is hem , door de proefneming op veu»

fchillende wijzen in het werk te (lellen, zeer duidelijk gebleken.

Men leert hieruit, dat de gevolgtrekking, door michel uit zijne

proefneming afgeleid, dat namelijk de naald of het vlak aan dezelve ge-

hecht, door de voortgaande beweging van het licht bewogen wordt j

geheel ongegrond is. Misfchien geeft deze proef eenige aanleiding tot

verdere nafporingen omtrent dit belangrijk onderwerp. Het inzien eener

dwaling of eener verkeerde verklaring van proefnemingen, waarin men

berustte , is immers meermalen de eerfte flap geweest tot belangrijke

ontdekkingen.

Hier zou ik het verflag van die voorgedragene (lukken, welke niet

onder de aangebodene verhandelingen bchooren , kunnen (luiten, zoo

mijn pligt niet vorderde, nog gewag te maken van twee onderwer»

pen , waartoe de aandacht der Klasfe is verzocht geworden , en die als

het ware den overgang maken tot die verhandelingen , waarover het

oordeel der K,lasfe , om ze onder hare uittegevene werken te plaatfen,

verlangd wordt.

. Het eerde onderwerp betreft het tijdbeloop der •vrouwelijke dragt ^

uit nafporing van de uitfpraken der oudheid en der wetten , vergele-

ken met den gang der natuur^ beoordeeld ^ met eene v/aarneming van

overtijdige geboorte. Waarvan wij öns vleijen, dat ons waardig Me^
delid, de Heer van geuns , na de eerfte bladzijden aan de Klasfe te

hebben ingezonden, welk het overige zal willen mcdedeelen.

Het tweede is vervat in eene Misfive van ons ijverig Medelid, den

Heer krayenhoff , berigtendi? , dat hij allC;. zijne geodefifche en astro-

jiomifche waarnemingen tot het ontwerpen der hoofd - triangulatie van

.Holland , benevens de daaruit voortvloeijende berekeningen voltooid

•heeft, en zeer genegen is , om van dezelve , in de Franfche Taal , voor

her publiek op te maken een zeer eenvoudig verflag, vergezeld van eene

kaart
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kaart der hoofd - driehoeken en andere figuren » daartoe betrekking heb-

bende, en dit (luk aan de Eerfte Klasfe aan te bieden, zoo deze mogt

goedvinden , hetzelve onder hare werken uit te geven en door den

druk algemeen te maken.

De vergadering in overvi^eging nemende het groot belang, dat in de

algemeenmaking van dezen voortrefFelijken arbeid is gelegen , heeft geen

oogenblik geaarzeld, haren wensch te kennen te geven, om aan dit

billijk verlangen van haar geacht Medelid te kunnen voldoen.

Ook verflag moetende doen van de aangebodene verhandelingen, zal

ik haar in een tweeledig overzigt moeten nemen , of als beoordeelde

ftukken , of als zoodanige n , waarop de Klasfe het advies van hare ge»

kommitteerden inwacht.

Onder de beoordeelde ftukkén komt mij in de eerde plaats voor eene

verhandeling van ons Medelid, den Heer h roy , dragende tot op«

fchrift: waarneming van eene zonJerlinge zenuwziekte. lab

Naar het oordcel van Kommisfarisfen levert dit (luk een , der geheu-

genis zeer waardig , naauwkeurig , hidorisch verflag van zeer treffende

verfchijnfelen vaneene zonderlinge en geweldige kramp- en ftuipziekte,

die, in den ouderdom van zeventien jaren der lijderesfe reeds begon-

nen, eene reeks van meer dan eene halve eeuw heeft doorgeduurd en*

thans nog in de bijna zeventigjarige vrouw fchijnt te blijven woeden ,

hebbende, zoo het fchijnt, fteeds zich meer doen kennen als een voor-

werp van ongemeene nieuwheid en verbazing, dan van gewenschte

wetenfchap en huipe der kunst.

Zij gaven wijders den geleerden (ïeller in overweging , of hij niet

,

bij zijne reeds genomene moeite, nog dat gevvigt daaraan zoude ge-

lieven te geven, van dit naauwkeurig verhaal van verfchijnfelen, door

hem waargenomen en bijeengebragt , zoo veel mogelijk te verhef-



fen tot eene wetenfchappelljke uitvorfching en bepaling van den aard

,

eigenfchappcn , oorzaken, onderkenning en meest aangewezene behan-

deling dezer, onder bare. foortverwanten, zoo felle en weerbarllige

ziekte.

De Klasfe «ich met dit advies vereenigende , heeft deze verhandeling

onder hare uit te gevene werken opgenomen , en de Heer i roy ver-

zocht, als nadrage te leveren zoodanige verdere wetenfchappelljke aan-

merkingen , als hij ter meerdere uitbreiding en volmaking van zLjne waar»

aeming zou noodig oordeelen.

. Het tweede ftuk zijn wij verfchuldigd aan ons waardig Medelid, den

Heer brugwan's. Het bevat Aanmerkingen over de middelen, door

welke de visfchen zich bewegen in het algemeen y en over het vermogen

der uitademing tot dat einde in het bijzonder.

Na eene naauwkeurige uiteenzetting van alles, wat over de beweging

der visfchen door borellus , du hamel , bonnet , blumenbach ,

GouAN <:n in de laatfte jaren door bartez gehandeld iS^, ftelt de Schrij-

ver vier oorzaken van de beweging der visfchen.

, De ccrftc beflaat in eene beurtelingfche fpanning en ontfpanning van

bijzondere ligchaamsdeelen der visfchen, zoodat het evenwigt van het

drukkend water op die deelen geftoord wordt, en derhalve het ligchaam

voortgaat , volgens de ftrekking van die betrekkelijk verminderde druk-

king. Pit ftuk wordt uitvoerig behandeld. De Heer brugmans let

behoorlijk op de verfchillende gedaante der visfchen ; welke hij te dien

einde in drie hoofdfoorten verdeeld : in die , welke het lijf aan de beide

aijden meer of min hebben zamengedrukt en dus meer dik , dan breed

zijq: in die, welker ligchaam integendeel plat is neergedrukt, en die

dus meer breed, dan dik zyn: en eindelijk in die, wier ligchaam lang

Hitgeftrekt en rolvormig is. Hier wordt eindelijk aangetoond, wat de

bewegingen van den ftaart in de visfchen van de eerfte foort, wat de

uit-
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üitgefpannen zijden in die van de tweede foort, en de buigingen vaa

het gelieele ligchaam in die van de derde foort yermogen en dadelijk,

uitwerken. .,.-,' ,.. »;& i... jv

De tweede oorzaak van beweging wordt in de vinnen gèvondem Hier

worJt de werking der vinnen uit derzelver plaatfing, adrd en beweging

volledig aangetoond , en tevens het gebrekkige , dat in .de verklaring

dér genen gelegen is , welke vóör hem de vinnen als werktuigen vaa'

beweging befchouwd hebben , volkomen aangewezen.

De derde oorzaak ontftaat uit het vermogen, dat de visch heeft, .om,-

vooral door de zijfpieren, welke tevens tot bekleedfel onder de huid

verftrekken, zijne gedaante en de foortelijke zwaarte, het. zij van. het

geheele ligchaam, het zij van eenig deel te veranderen, en gevolgelijk'

vooral om regtftandig op te rijzen , of te dalen.

Deze drie oorzaken waren reeds meer of min, doch onvolledig, door

vorige Natuurkenners, die dit ftuk behandeld hadden, in oogenfchija

genomen. .. ^ .,: i •

Met de vierde oorzaak is het geheel anders gelegen. Déze behoort

uitduitend aan den Schrijver en is het eerst door denzelven voortge»

bragt. Zij beftaat in de drukking van het water, dat bij de uitademing

door de kieuwsopeningen geperst wordt. ahi^

De drukking van het water, welke men hier bedoelt, is die drnfc-

king, welke door de waterweeg- en loopkundigen de reactie van het

water genoemd wordt; eene eigenfchap en oorzaak van beweging eerst

door DANIEL BERNOULLI behoorlijk ontvouwd, naderhand door vela

proeven opgehelderd, en waarvan seguer onder anderen eene zeer ge«

lukkige toepasfing gemaakt heeft op werktuigen , die door het watec'

bewogen worden. ut,-

Hoewel het aanwenden dezer vierde beweegkracht , uit den aard der

zaken volkomen aangetoond, en haar vermogen, om datgeen te V3rrig-

ten, wat de Schrijver aan dezelve toekent, allezins bewezen wordt.

Da heeft
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heeft hij echter nog verder vvülen gaan, en deze zyne theorie dooi

proeven bevestigen. Hij heeft te dien einde eene .foort van anificiële

visfchen gemaalct , dat is, ligcliatnen, die, open zijnde , water in hun-

ne ruimte toelaten , zoodat zy met deze vloeiftaf gevuld worden. De
opening wordt befluurd door eene veer, waarvan men de werking te-

genhoudt door een tusfchengevoegd mikje , dat, bij zijne losiating, den

open mond van het werktuig met geweld doet fluiten, terwijl het bin»

nen bevatte water wordt uitgeperst. Daar heeft dan^cene reactie van

water plaats, en door die reactie alleen wordt aan deze ligchamen eene

aanzienlijke beweging medegedeeld.

De Schrijver heeft den uitdag zijner proeven in tafels gebragt , waar-

in men met een opflag van het oog de hoegrootheid van de kracht , de

hoeveelheid van het werkend water, en de fnelheid daardoor aan het

ligchaam medegedeeld, kan nagaan en overwegen..

Wij eindigen deze korte fchets met de betuiging der Rapporteurs,

van niet te weten, wat in deze fraaije verhandeling het meest te be-

wonderen zij , of de juistheid van oordeel in het onderfcheiden der ver-

fchillende oorzaken , die tot een en hetzelfde doel medewerken , en in

het bepalen van hetgeen juist aan ieder dier oorzaken toekomt, of de

genie, die er doorflraalt in het navorfchen van eene voorname oor-

zaak van beweging der visfchen , die tot nu toe door allen, welke die

ftofFe behandeld hebben , over het hoofd was gezien , en in het uitvin-

den van eenvoudige werktuigen , om al het bewezene proefondervinde-

lijk te bevestigen.

Het belluit der Klasfe kon derhalve niet twijfelachtig zijn , om deze

verhandeling den druk overwaardig te keuren, en in het Eerfte Deel

van hare uit te gevene werken op te nemen. Waarin zij, gelijk die van

den Heere i roy , dan ook werkelijk het licht ziet.

Van de volgende Verhandelingen zal ik mij met eene, bloote opgave

der



der Titels moeten vergenoegen , omdat zij , of nog onbeoordeeld zijn ,

of ter nadere bewerking zijn afgegeven , ten einde meer volmaakt .onder

de werken der Eerlle Klasfe te kunnen verfchijncn, /'-i

Zij zijn de volgende:

1°. Hennert , Mémoire fur les Orbites des Comêtes.

2". —.— fur Ie mouvement, que fuivent les corps entourés

d'une corde , pendant Ie developpement de la corde.

3». ':———— fur les écoulemens des eaux par les orifices.

4°. — Mémoire concernant la vitesfe moyenne des eaux

courantes.

5'. FLORYN, Aanmerkingen over de beweging van vallende en langs

hellende vlakken afloopende ligchamen , voor zoo verre zij door

den tegen ftand der lucht en andere beletfelen vertraagd worden.

6'. VAN BARNEVELD , Waarneming betrekkelijk de geneeskundige

Electriciteit.

7". SERRURIER, Bctoog dat dc Landbouw in de daad de eer verdient,

van onder die wetenfchappen geplaatst te worden, wier beoefe-

naars het Inftituut in zich vereenigt.

8'. VAN DER BORCH VAN vERwoLDE , Schets vixi deu loeftand van

den Landbouw in dorre en afgelegene ftreken van het Koningrijk.

9". GLAViMANS, de befchouwing van een Schip als een gelijküagtig.

en van hetzelfde fchip als een ongelijkflagtig ligchaam.
, ^^^,(

10'. VAN swiNDEN, ovBr anagramfflifche getallen.

11". FOKKER, waarnemingen over de komeet van het jaar 1807.

12". GouDRiAAN, Aanmerkingen, aangaande het doen van waarnemin-

gen omtrent de hoogte van het water in de onderfcheidene rivier^

takken en ftroomen aan de zeeboezems, bevattende tevens des

befchrijving vau een zeer eenvoudig werktiüg > dopr hetwelk de

,\1-JT»M t5s n»YO , JA^-üSTT'Wl) ho5)g«
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hoogte van het watér , de (Ireek en kracht des winds , geduren-

de nacht en dag zich zelve aanteekenen. ^

13'. c. L. BRUNiNGS, Nopens de ijswording " en het ontdooijen van het

gevormde ijs , naarmate van de temperatuur , welke door den

Thermometer aangewezen wordt.

140, . Bijvoegfels op zijne Verhandeling over de ijswor-

ding.

ijf'. DRiESSEN t Natuur* èn Scheikundige bedenkingen.

lö". FLORYN, over de uitzetting van het ijzer door de warmte.

17". DRIESSEN, Wenken over Natuur- en Scheikundige onderwerpen.

Op alle deze ftukken ziet de Klasfe het verflag van kommisfarisfen

te gemoet, en wenscht niets vuriger, dan in ftaat gefield te worden,

oin door de openlijke uitgave van den arbeid harer leden te toonen , dat

zij in haar midden ijverige werklieden heeft, die tot uitbreiding en

volmaking der wetenfchappen gaarne hunne vermogens ten koste leggen.

Van Korrespondenten des Inftituuts is dit jaar niets ingekomen.

De ftukken van vroegeren tijd, doch Waarop kommisfarisfen tot he-

den geen verflag hebben ingezonden, zijn:

1°. Memorie van den Heer hIjxchelbos van liender, over het

•ioordtdi dat er in het aanleggen van ijzeren rigchelwegen , in plaats

van het graven van kanalen , zoude gelegen zijn.

a^. Speyert van dkr eyk, over verfchillende ondermferpeny da

differentiaal en integraal rekening betreffende.

3". WoLTMAN , Nouvel/es remarques fur Ie cours naturel des rivières

et fur la maniere d'en regier les courbes convenables , tant h regard

de Pétat permanent de leurs Hts , que pour Ie bien de la naviga-

tion fluviale.

^:i4*. UwTTEWAAL, ovcr de aangelegenheid, dat op wiskundige

gron»



gron^w : onéerzwht en bepaald worde , velke van de otidsrfcheldenê

foorten van ploegen , de voorkeur verdienen.,

Van lieden, geene Leden of Korrespondenten des Inftituuts zijnde,

is der Eerftq Klasfe dit jaar fleclits één ftiik ter beoordeeling aangebo-

den. Het beftaat in een vervoerbaren Telegraaf, door den Heer h.

w. KOOL, op„ den pden Julij 11. aan de Klasfe voorgefteld, en in zijne

^amenflelling verklaard.

Het roogmerk van den Heer kool is,, een werktuig daar te ftellen,

dat gemakkelijk vervoerd kan worden , en ftrekken moet , om een tele-

graaf, baken, feinpost, of hoe men liet noemen wil, op die plaatfen

op te rigten, alwaar geene natuurlijke hoogtens of gebouwen, daartoe

gefchikt aanwezig zijn; zelfs in het midden van zeer ver uitgeftrekte

vlaktens. Hij beftemt het tevens tot een reddiflgswerktuig en het aaa»

brengen van hulp in brandende gebouwen.

Komraisfarisfen dit werktuig met alle naauwkeurigheid onderzocht,

en met den Heer kool de noodige bijeenkomflen deswege gehad heb-»

bende , meenden der Klasfe de volgende beduiten te moeten voordellen

:

i'. dat dit werktuig eene plaats verdient onder de meest vernuftige

en nuttige werktuigen, én dat de noodige lof deswege aan den uit-

vinder behoort te worden toegekend.

a*. dat dit werktuig de goedkeuring der Klasfe waardig is voor zoo

verre betreft de inrigting, de toerusting en alle de hulpmiddelen, door

den uitvinder aangewend.

3". dat niettemin de Klasfe wenfchen zou, dat er, alvorens eeo

volledig en difinitief oordeel te vellen , over de hoegrootheid der krach-

ten, die noodig zullen zijn, om een zoodanig werktuig, in het groot

vervaardigd, op te rigten, eenige proeven daaromtrent genomen wier-

den.

4". dat dien ten gevolge, er eene Misfive van wege de Klasfe

MO
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'aan den Heer Prefekt van de Marine zal worden afgevaardigd, ten einde

zijn Hoog Ed. Geflrenge uit te noodigen , om die proeven op de kei-

zerlijke werf, in bijzijn van kommisfarisfen der Klasfe en van den uit-

vinder te laten nemen.

*"'5*^i'dat ons Medelid, de Heer Conllructeur- generaal glavimans

van' wege de Klasfe zal verzocht worden, gemelde Misfive aan den

Heer Prefekt ter hand te ftellen; denzelven de noodige inlichtingen

over den aard van het werktuig en de bedoeling der Klasfe mede te

'deelen, en alle devoir aan te wenden, opdat zijn Hoog-Ed. Geftrenge

'aan het verlangen der Klasfe gelieve te voldoen.

- 6°. Eindelijk dat een affchrift dezer befluiten aan den Heer kool

'zal worden gezonden, om te {trekken tot zijn Ed. informatie.

De Klasfe heeft zich met het voordel van hare kommisfarisfen ver-

"eenigd, en dien overeenkomllig bedoten.

Mij fchiet nog over, ter kennis van deze aanzienlijke vergadering te

brengen , dat de Eerfte Klasfe voortdurend heeft blijven deelen in de al-

gemeene achting, waarvan zij in vorige jaren zoo vele doorflaande blij.

ken mogt genieten.

De uitnoodiging tot alle openlijke feestvieringen van voorzitters en

fekretarisfen , als vertegenwoordigers van het geheele ligchaam , fom-

tljds zelfs met bijvoeging van partikuliere Leden , gaven hiervan de beste

kenmerken.

De toezending van vele boekgefchenken droeg tot bevestiging dier

achting het zijne bij , en laat geen twijfel over wegens den invloed

,

welke deze geleerde Inltelling op de bevordering en op den waren lust

tot uitbreiding der wetenfchappen aanhoudend hebben moet.

De boekgefchenken zelve zijn de volgende:

1°. Leer.
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1*. Leerboek over den Landbouw in zamenfpraken , door h. ponse,

tweede en derde ftukje.

a", c. H. i. ROY, Verhandeling van de voornaamfte uitwendige ge-

neesmiddelen tegen inwendige ziekten.

30. Disfertatio obfletricio - medica de foetu maturo cum altero itn-

maturo , prioris placentae adhaerente , uno partu edito , vaa

MICHAEL WILHELMUS LUBER.

4*. Het Programma des Zeeuwfchen Genootfchaps van Wetenfchap»

pen over den jare 181 1.

5**. Tabulae Martis novae et correctae ex Tlieoria gravitatis Claris»

fimi de la Place et ex obfervationibus recentisfimis erutae. l «'-i

ü", Tabulae Veneris novae et correctae ex Theoria gravitatis Claris^

fimi de la Place, beiden van den Heer baron de lindenau,
Korrespondent der Klasfe.

7?. j. H. VAN SWINDEN , Vergelljkingstafcls tusfchen de Hollandfche

vochtmaten en de Franfchen , genoemd Litre en Hectolitre, met

het noodig onderrigt over dezelve , in het Hollandsch en Fransch.

8*. '
'•——— —— Vergelijkingstafels tusfchen het Fransch ge-

wigt en kilogramme en het Amfterdamsch gewigt, in het Hol»

- landsch en Fransch , tweede druk.

§*.' j. floryn, Verhandeling over de fnelheid van het licht.

10*. o. j. VAN der boon mesch, Disfcrt. phyfiologica inauguralis

de circulatione et refpiratione animalium
, pulmonibus inllruc-

torum.

XI o. j. H. VAN SWINDEN , Vergclijkiugstafels tusfchen de Hollandfche

Koornmaten en de Hectolitre , met het noodig onderrigt over de»

zelve maten.

12®. J- FLORYN, tweede Verhandeling over de fnelheid van het licht.

130, Verflag wegens de genezing eener kniewade - flagaderbreuk , vol-

gens de wijze van hunter, door h. benraad.

E 140. Staat



14°, Staat van den Landbouw in Holland, gedurende de jaren 1809

en 1810, opgemaakt door den Kommisfaris v^n Lanclboqw, j.

KOPS'
. >. ,-. ;i -: .:i , . .":

15®. Descripüon des moyens et procédés» employés i Patis, par Ie

S'. BONMATiN, pour extrairc Ic fucre de la betterave, door den

;: • Heer Maire aan de Klasfe gezonden.

16^. j. H. VAN swiNDEN , Vergelijkingstafcls tusfchen de Hollandfchc

lengtematen en den mêtre, met het noodig oijderfigt over de-

zelve maten i in het HoUandsch en Fransch. ;:- -

17". Levensfchets van wynoldus munniks, door j. munniks.

i8'. j.. H. VAN SWINDEN, Vergelijkingstafels tusfchen de Hollandfche

Landmaten en de Hectare, met het noodig onderrigt over de-

zelve maten, in het HoUandsch en Fransch.

De Eerfte Klasfe rekent hiermede voldaan te hebben aan de pligt,

haar bij § 38 des Reglements voor het Inltituut opgelegd. Mogt zij

even zeer voldaan hebben aan de verwachting dezer aanzienlijke Ver-

gadering, zij zou zich geregtigd houden, met een rustig gemoed en

vergenoegden blik op den afgeloopen jaarkring terug te zien.

Aldus gerapporteerd in de Algemeene Vergaderin»

van het Hollandfche Inftituut van Wetenfchap«^^

pen. Letterkunde, en Schoone Kunften, deo

jiflen Augustus des jaars 1812.

G. V R O L I K ,

Sekretaris,
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ZEER AANZIENLIJKE VERGADERING!

ZEER GEACHTE MEDELEDEN!

Ẑ 00 menigmalen ik ter verantwoording ben opgeroepen van hetgene

de Eerfle Klasfe in den afgeloopen jaarkring tot uitbreiding der weten-

fchappen verrigt had, gevoelde ik mij ten flerkfte door vrees bevangen,

niet dat van hare werkzaamheden met geen genoegzamen lof konde ge-

waagd worden, maar dat de vermelding van dien lof op eene wijze ge»

fchiedcn zoude, weinig gefchikt, om hem in zijnen vollen glans te

doen fchitteren. Diezelfde huivering bevangt mij ook nu, en zou ge-

wis mijne ftem geheel gebonden, houden , zoo ik niet werd opgewekt

door de vaste overtuiging, dat een eenvoudig verhaal der waarheid bij

U gereedeni ingang vinden zal.

Mogten mijne Medeleden, wier werkzaamheden ik moet aanvoeren j

zich in dit verhaal, als in eenen fpiegel, wiens terug gekaatst licht ons

het oorfpronkelijke fchijnt wedertegeven , met onvermengde kleuren

vinden voorgefteld, mogt vooral de7e aanzienlijke Vergadering daaruit

het ware beeld kunnen opvatten, ik zou rekenen aan mijnen pligt voi

daan te hebben.

Doch waarom langer gedraald met eene proeve, in hoe verre ik in

miine voordragt zal kunnen (lagen? Waarom niet getracht, U een

denlvbeeld te geven van hetgeen de Eerfie Klasfe in het afgeloopen jaar

Aa meer
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meer bepaaldelijk heeft bezig gehouden "? Volgt mij dan , geachte Me-
deleden, in de ontwildceling van haren letterkundigen arbeid, en her-

innert u daarbij, dat dezelve van tvveederlei aard is. Hij toch, die eene

voordragt doet, rangfchikt dezelve of onder de aangebodene (lukken,

waarvan de beoordéeling , om ze onder de werken dès Inflituuts op te

nemen , aan de Klasfe wordt overgelaten , of hij wil haar flechts be-

fchouwd hebben als een onderwerp , dienftig , om eene vergadering niet

geheel belangeloos te doen afloopen en tot wisfeling van gedachten aan-

leiding te geven.

Van deze laatfle zal ik het eerst fpreken, en vervolgens Uwe aan-

dacht trachten ie bepa en tot de aangebodene verhandelingen.

Onder de moeijelijkfte vraagftukkcn , welke de meest verlichte Na-

tuurkundigen van alle tijden hebben bazig gehouden , is met volle regt

te (lellen de verk'aring van de wording eens nieuwen fchepfcls. Dat

het iets uit niets is voortgebragt, al worde zulks niet letterlijk opgeno-

men, zal ons altijd een onoplosbaar duister blijven. Want in de daad

er befiaan in de natuur zoo vele onverklaarbare verfchijnfelen van nieuwe»

lings voortgebragte fchepfels, dat al hadde men den (leutel van de meest

gewone wijze gevonden, dezelve ons nog beflendig in groote verlegen-

heid zouden laten. De Natuurkundige gefchicdenis is vol van voorbeel-

den , dat fchepfelen gevormd zijn cp plaatfen , waar gelijkfoortige te

voren niet aanwezig waren , noch hun bedaan hebben konden. Ons

werkzaam Medelid , de Heer kops , heeft deze rei met een zeer merk-

waardig voorbeeld vermeerderd , door hem ontdekt in de veclbloemige

vitfen, de yicia Cracca van linnaeus.

De monfterachtige vorm van deze bloem trok zijne aandacht, vooral

daar het veranderen der gedaante bij vlinderbloemen eene hooge zeld-

zaamheid is. Doch deze aandacht wierd dubbel opgewekt, toen hij,

bij dcrzclver ontleding een wormpje' vond, dat in den bodem lag op-
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gedoten-t Dit wormpje als oorzaak te houden van de gédaantewisfeling

der bloem , was eene zeer natuurlijke leiding der gedachten. Want

het opkomen van veranderden vorm in plantgewasfen na het ontvangen

van kwetfing door infektcn , die hunne eijeren in de gemaakte wond

verbergen, leert ons de dagelijkfche ondervinding. Maar dat niet alleen

in de reeds ontwikkelde bloemen , maar in de eerde kern van elke bloem

en alzoo van alle te zamen , die de geheele plant oplevert, een wormpje

huisvest, hetwelk van een daarin vooraf gelegd eitje zijn aanzijn zou-

de hebben, laat zich niet alleen met m9eite gelooven, maar zou voor

bijkans onmogelijk te houden zijn. Doch vanwaar dan deze wormpjes?

Zie daar het moeijelijke der vraag, niet wier ontwikkeling de Heer

KOPS zich bezig houdt en waarvan wij een nader verflag te gemoet zien.

Met hoeveel genoegen wij in een vroeger jaar den Heer bennet

hadden aangehoord bij zijne befchrijving van een nieuw ontdekt foort

van het gejlacht der zee 'lelie, zult gij U, uit mijn vorig verflag herr

inneren. Dit waardig Medelid opende ons toen het vooruitzigt, van. dit

belangrijk ftuk verder te zullen bewerken , het met eene tweede nieuwe

foort te verrijken, en alsdan der Klasfe aan te bieden. Bij de vervul-

ling van twee fpreekbeurten in dit jaar heeft hij niet alleen aan deze

belofte voldaan , maar drie geheel nieuwe en tot heden nog onbekende

ongeficngelde Encrinus -foorten voorgedragen. Eene naauwkeurige be-

fchrijving, opgehelderd door zeer juist vervaardigde teekeningen, fielde

de Klasfe inflaat, om over het zonderling maakfel dezer natuurgewroch-»

ten naar waarheid te oordeelen.

Hun verbazend teeder en kunstrijk inwendig maakfel doet eene zoo

zonderlinge bewerktuiging zien, als tot heden in geen ander dier -foort

is vvaargenomen. De werktuigen zelve zijn zoo geheel vreemd in ge-

daante , Hand , houding en maakfel , als teeder van zamenftel en door

ruim 60,000 zigtbare geledingen ten uiterfte beweegbaar, zoodat men

A 3 het
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hét zelFs naauwelijlis durft wagen, eenige gisfing te maken, tot Welk

deel der dierlijke of wel plantaardige werkvermogens dezelve verordend

wierden. Immers ook in deze nieuw ontdekte voorwerpen vindt men

een zachten, doch fprekenden overgang van het meer tot het minder

zamengeflelde, ja de verbazende zamenmengeling der dierlijke natuur

met de plantaardige is hier op nieuw zoo overtuigend zigtbaar, dat men

iets dergelijks te vergeefsch in eenig ander tot heden bekend fchepfel

zou zoeken aan te wijzen.

Uit de naauvvkeurig opgemaakte befchrijvingen dezer nieuw ontdekte

plantdieren, trok de Heer bennet de navolgende, voor de fyftemati-

fche natuurkennis , belangrijke flotreden

;

' i**. dat zijne voorgeflagene afdeeling van het geflagt der zee -leliën in

geftengelde en ongeftengelde , ook door deze nieuwe foorten ten volle

gewettigd wordt

;

2°. dat de geledingen, zoo wel der ftralen, als der baarden van dè

geftengelde Encrini geheel verfchillen van de ongeftengelde

;

3». dat de ftralen ook van alle de tot heden bekende ongeftengelde

Encrini , van de fchijf tot aan hun einde , in derzelver middenpunt

door een haarfijne buis doorboord is;

4", dat de geledingen der ftralen van alle tot heden ontdekte foorten

geheel verfchillen van die der zoogenaamde Bafalc* zuilvormige tentacu»

Ja, op de binnenzijde van de fchijf geplaatst, als welke volftrekt ee-

hig, en van alle andere in eenig bewerktuigd ligchaam tot heden be«

kend geheel verfchillende zijn;

5°. dat de fchijf dezer nieuw ontdekte Encrinus - foorten de nadering

of liever de verwantfchap derzelven tot de geflachten der Asterias en

van den Echinus ten klaarblijkelijkfte fchijnt aan te duiden;

6". eindelijk , dat gelijk de eerfte ontdekking der geftengelde Encrinus

door den Heer guettard gelegenheid heeft gegeven tot eene nadere

bekendwording met den oorfprong der Encrinieten , de ontdekking de-

•• . zcr
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zer laatfle ongeflengelde Encrinus- foorten ons als het ware eenige flap-

pen nader brengt tot de betere kennis van fomtnige dier tot heden geheel

duiftere verfteeningen , welke in zoo vele verfchillende ftrcken van Eu-

ropa en binnen onderfcheidene beddingen en vermengingen van fchist-

of leifteen niet zeldzaam zijn en nog heden nu en dan worden aange-

troffen.

In dit zamcngedrongen verdag, meen ik. Geachte Medeleden, U ge-

noegzaam te hebben doen zien , voor hoevele uitbreiding de eerflc

voordragt van ons waardig Medelid nog vatbaar was ; en dit zelfs fchijnt

hem tot heden weerhouden te hebben van het befluit, om zijne verhan-

delingen onder de aangebodene ftukken te doen opnemen. Wij verkee-

ren echter niet buiten de hoop , dar de Eerfte Klasfe in het Tweede

Deel harer werken den Natuuronderzoekeren door deze belangrijke bij»

drage zal kunnen ten diende (laan.

Sedert men den landbouw wetenfchappelijk heeft gaan beoefenen

,

heeft men zich bijzonder bevlijtigd, de huishouding der planten te be-

fpieden, hare verrigtingen met die in het dierenrijk te vergelijken, uit

overeenkom flige verfchijnfels overeenkom ftige gevolgen af te leiden,

met een woord, een Natuurleer te vormen, geheel gegrondvest op de

verfchijnfelen des levens in het plantenrijk.

Zoodra de gronden tot zulk een leerflelfel gelegd waren, kon het

niet misCen, of men moest op dezelfde wijze gebragt worden tot de

overweging der ziektekundige verfchijnfelen en tegen dezelve middelen

uitdenken, geëvenredigd aan den aard der kwale. De Heer van bar-

NEVELD flelde zich het laatfle ten doel, toen hij op zeker buitengoed,

in de nabijheid dezer ftad gelegen , roestkleurige , onregelmatige vlek-

ken ontdekte, die het blad der peerenboomen , met eene verhevenheid

aan beide zijden, bij wijze van uitwas, befmetteden. Hij befchouwde

het als eene mededeelende ziekte, welke, vóór drie jaren flechts op ee-

nea
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ren boom begonnen zijnde, vervolgens jaarlijks had toegenomen en

in den zomer van het jaar iSJia reeds alle peerenboomen , doch geene

anderen , aangedaan , zoodat zich het groene blad vrij algemeen roest-

kleurig voordeed. Opmerkenswaardig is het , dat , hoezeer deze boo-»

men geen hinder leden in de ibloem , zij echter geene vruchten ople»

verden. Doch daar deze kwaal, waarfchijnlijk afkomftig van eene foori;

van paddelloel, de Lycoperdon cpiphyllum van linnaeus, het reeds ge-

vormde blad aandoet, en de voorbereiding der fappen in het blad tot

voeding der vrucht noodzakelijk is , laat zich het opmerkenswaardige in

dit verfcbijnfel , volgens natuurkundige beginfels , zeer wel uitleggen.

Van welken aard intusfchen de kwaal zijn moge, zij eischt middelen

tot verdelging. Deze middelen worden als proeve , in de reeds ge-

noemde voorlezing opgegeven, en zullen bij den afloop van dit jaarge-

tijde ons waardig Medelid in flaat flellen, om van hunne nuttigheid te

doen oordeelen , en aan dit oordeel der Klasfe deelachtig te maken.

In het verflag van de werkzaamheden der Eerfte Klasfe , uitgebragc

in de Algemeene Vergadering van het jaar 1811 , deelde ik eene reeks

en den uitdag van proeven mede, door den Heer van den ènde in

het werk gefield met het werktuig van montgolfier, onder den naam

van botshevel of belier hydraulique algemeen bekend. Dit ons waardig

Medelid nam als nu tot vervulling zijner fpreekbeurt de befchrijving

voor van de hjdraulifche perspomp ^ als zijnde eene bijzondere toe»

pasfing van den botshevel in deszelfs eenvoudigen ftaat , en gefchikt

,

om door middel van dezelfde kracht, die in den waterram werkt, eene

hooggaande drukking op allerlei foort van ligchamen te weeg te bren«

gen. —

Het was in het jaar 1774, dat de beroemde priestley de gedephlo-

{istifeerde lucht, dat is, het zuurftofgas ontdekte. Kort daarna vond

.

• bij,
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hij , dat deze zelfde lucht door de groene deelen eener plant wordt uit-

gelaten , zoolang dezelve aan het licht zijn blootgefteld. Later heeft

zich INGENHOUSZ Hict vele proeven, tot bevestiging dezer waarheid

bezig gehouden , en het is aan hem, dat men doorgaans, hoewel ver-

keerdelijk, de eer dezer ontdekking toekent. Tegelijk met ingenhousz

trad SENNEBiER voor, die met heiligen eerbied zich de natuurbefchoui

wingen ten doel flelde , en in alles de wijze inrigtingen der Voorzie* r-

nigheid tot inftandhoiiding van het gefchapene bewonderde. Zijne proe.

ven moesten vooral dienen ten bewijze, dat de lucht, die door verbran»

ding en ademhaling bedorven was , door het plantenrijk verbeterd eni

tot onderliouding van het dierlijk kven gefchikt , wierd terug gegeven 4

dat er alzoo een befiendige wisfel plaats had, to^ behoud van al wat

kven heeft , ten hoogden dicnftig en noodzakelijk.

Latere Natuurkundigen echter begonnen in twijfel te trekken , fom-

migen zelfs ontkenden voluit, dat de hoeveelheid zuurflofgas , welke

de planten uitlaten, genoegzaam ware, om het evenwigt tusfchen het

verlorene door ademhaling, verbranden enz. te herflcUen. DU gaf aan-

leiding , dat de Haarlemfche Maaifchappij voor ettelijke jaren de vraag

ophing: „langs welke andere wegen, dan door de planten, het even-

„ wigt tusfchen de bellanddeelen van den dampkring verkregen wordt?"

.l:De Heer muncke , Infpektcur aan het Georgianum te Hanover, fcheen

het antwoord niet te kunnen afwachten, maar verledigde zich, na hec

doen van eenige proeven, tot het fchrijven eener verhandeling ueber

die Wiedererzaugung des Sauerftoffgas der atmosphaerifchen Luft, en

deelde dezelve mede in het 12de (luk van den negenden jaargang en in

het derde ftuk van den tienden jaargang der Annalen der Phyfik voa

tUDWIG WILHELM GILBERT.

.;De Heer ueinwardt vond dienflig, tegen deze verhandeling van

MUNCKE eenige zeer gewigtige aanmerkingen en bedenkingen mede te

deelen, en der Klasfe te overtuigen, dat vooral de proeven van den

B Duit-



Duitrchen Sclirijver, met eenige vliegen in gczelfcliap van afgeflotene,

groeijende planten genomen, weinig gefchikt waren , om een zoo be-

langrijk en moeijelljlt op te losfen vraagftuk voldingend te beüisfen.

• De Heer kops heeft in zijne voormalige betrekking van Kommisfaris

van Landbouw, van het jaar 1806 tot 1810 ingeflofen, jaarlijks den

Haat des Landbouws over geheel Holland opgemaakt en in het Maga-

zijn van Landbouw met de noodige weerkundige waarnemingen in het

licht gegeven. Het was van belang, deze flaten met eikanderen te

yergelyken , en daarbij te onderzoeken , welken loop en uitkomst on-

derfcheidcne gewasfen eenige jaren na den anderen gehad hebben, en

welke gevolgen en ondcrrigtiugen hieruit zijn af te leiden.

Bij het overzigt, door den Schrijver hiervan gegeven, voegde hij

den ftaat en waarnemingen over 181 1 en 1812, zoo verre het Departe.

Bient der Zuiderzee betreft; zijne aanmerkingen gingen dus over de ze-

ven laatfle jaren. Doch zijne nafporingcn bepaalden zich alleen tot de

voornaamfte gewasfen , elf in getal, te weten: de wintergewasfcn , Tarw£f

Rogge i IFintergant ^ Koolzaad tn Klaver.

De zomervruchten , Haver, Zomergarst , Paardenboonen , Erwten ^

£oekweii en Aardappelen,

Na een kort overzigt van elk jaar medegedeeld te hebben ^ opgehel-

derd door gciaiakketijke tafels, zoo van den fi:aat viin ieder gewas in

elk j»ar, als van de weersgefteldheii in de vier getijden der genoemde

jaren, toonde hij de gevolgen, die hier uit zijn af te leiden.

Het bleek vooreerst , dat van verre de meeste gewasfen de uitkomst

in aUe de Hollandfehe Departementen doorgaans vrij eenparig is , het-

geen ons waardig Medelid voornamelijk toefcbrijft aan de geoefendheid

pnzer Landbouwers , om geejne gewasfen te telen , dan die voor de bij-

zondere gronden en klimaten gefchikt zijn.

.-De gewasfen, die in onderfcheidene llreken mfiermalen zeer ongelijk

-, :i uit-
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uitvielen, zijn: Winter, en Zouiergart, Haver en Koolzaad. Om te

ontdeklcen, wellce gewasfen het best, v?elke liet minst geluklcig flagen,

en in hoe verre zij jaarlijks in den uitflag overeenkomen of verfchillen,

had de Schrijver eene tafel van vier kolommen opgemaakt en bij elk

gewas aangewezen de jaren , waarin de oc^st voorfpoedig , zeer ongun-

fiig, middelmatig of ongelijk was uitgevallen.

Hieruit bleek , dat van de elf gewasfen , acht Hechts eenmaal zeer

ongundig waren geweest. Een bewijs, dat onze gronden en luchtsge»

ftel onder de vruchtbaarite van Europa en onze Landbouwers onder dé

beste van dit werelddeel zijn te rekenen.

Het best waren algemeen gedaagd Tarwe, Rogge, Klaver en Boek*

weit. De Aardappelen Hechts eenmaal zeer ongunftig. De uitkomst

daarvan echter was over het geheele land meermalen ongelijk; maar dit

gewas in alle foorten van gronden geteeld wordende, is zulks onver»

niijdelijk.

Van allen waren Paardenboonen en Erwten het minst gedaagd. Doch

in geene van de zeven jaren, waren alle de gewasfen op gelijke wijze

uitgevallen. Inzonderheid was het verfchil aanmerkelijk tusfchen dft

winter- en zomergewasfen, die dikwijls eene geheel tegenovergeftelde

uitkomst opleverden. Hierin bewonderen wij de weldadigfte befchik»

king , die ons tegen eene voKtrekte hongersnood behoedt. Ten ande-

ren geeft zulks den landman genoegzame aanwijzing, om zoo veel mo*

gelijk zijne gronden naar eene gelijke evenredigheid met zomer- en win»

tervruchten te betelen.

Van de wintergewasfen houden Tarwe , Rogge en Klaver doorgaans

een gelijken gang, maar Koolzaad levert meestal eene uiticomst op,

ftrijdig met de overige winterzaden. Onder de zomergewasfen vindt

men nooit zulk een aanmerkelijk verfchil.

Zoodanige uitkomften konden alleen worden opgemaakt uit ftaten,

die in onderfcheidene gedeelten van een geheel land waren opgenomen.

Ba De
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De' iinteèkcningeh van cenige weinige landbouwers zouden hiertoe on-

voldoende wezen. Hoe zeer ware het dus te wentellen, dat, bij een

tefluit van de Hoogde Magt, die vereeniging hérfteld wicrd, welke

te voren tusfchen de Landbouwkundige Kommisfien der onierfcheidene

Departementen plaats had, eene vereeniging, waarvan de kuituur in

ons Vaderland reeds zoo vele vruchten geplukt heeft , en waarvan de

toekomst het heerlijkst vooruitzigt opende

!

• Uit de nu reeds verzamelde bouwftof heeft de Schrijver ten oogmerk

verder na te fporen den invloed van het weder op de gewasfen , en

welke gevolgen de flaat van zaken in het édne jaar op het volgend te

weeg brengt. Hij flrelt zich voor, bij eene nadere fpreekbeurt zijne op«

merkingcn hieromtrent mede te deelen , en alles het Jnftituut aan te

bieden.

Wij allen herinneren ons de vaardigheid en de fchijnbare gemakkelijk-

Jieid , waarmede zekere nieberg aan zijn kunstrijtuig op jaarmarkten en

publieke wegen beftuur en beweging gaf. Zoo als foortgelijke künrte-

«aars zich doorgaans van grootfpraak bedienen, om het ligt geloovig

.volkje te verbazen en in hoog gefpanne verwachting te houden, zoo

ook ontbrak het onzen man niet aan die grootfpraak. Hij verzekerde

ftoiit weg, dat hij met zijn rijtuig in den tijd van veertien minuten van

•Delft naar den Haag en terug gereden was. Deze grootfpraak heeft

^ns waardig Medelid, de Heer c. brunings jr. , geheel ontzenuwd

in eene voordragt, die hij der Klasfe , ter vervulling zijner fpreekbeurt,

iieeft ingezonden, en door naauwkeurige berekening doen zien, dat

raet de meeste infpanning van kracht, en dan nog flechts voor eene

korte poos, het derde flechts te vervullen is, van hetgeen nieberg,
naar zijn voorgeven , behoorde te kunnen doen.

Ook vérflag moetende geveft van de aangebodene verhandelingen;

ik
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ik- haar in een tweeledig overzigt moeren helnen, of als beoordeelde

ftukken, of als zoodanigen, waarop de Klasfe het advies van hare ge*

koramitteerden inwacht.

I. Onder de beoordeelde fiukken komt mij , naar den tijd , waarop

bet advies is uitgebragt, in de eerfte plaats ter 'vermelding voor eene

verhandeling van den Heer goudriaan, bevattende de befchrijving van

een door hem uitgedacht werktuig ^ dat de hoogte van hef vater, be'

mvens den (Ireek en de kracht des winds aantoont.

Het werktuig door den Heer GonDRiAAN voorgeflagen , hoezeer het-

zelve uit menigvuldige deelen is zamengefleld , hetgeen uit den aard der

zaak en het velerlei gebruik, waartoe het moet verllrekken, niet an«

ders zijn kan , verdient echter naar het oordeel van Kommisfarisfen met

volle regt den naam van eenvoudig, en draagt overtuigende blijken van

het vernuft en de fchrandere werktuigkunde des uitvinders. De be-

fchrijving is duidelijk , naauwkcurig en met , fraaije teekeningen naar

den cisch opgehelderd, doch ook die duidelijke voordragt en teeke-

ningen heeft men noodig, om zich van hetzelve eenig denkbeeld te

vormen. Waartoe men in het Tweede Deel der gcdenkfch riften vati

onze Klasfe gefchikte gelegenheid zal vinden.

II. De waarnemingen van de Komeet van dan jare 1807, door on%

Medelid den Heer j. p. fokker , der Eerde Klasfe aangeboden en ver-

volgens ter beoordeeling overgeleverd aan gekommitteerden, zijn bevon-

den met alle juistheid en omzigtigheid verrigt te wezen , terwijl de om-
flandigheden , die dezelve fomtijds min naauwkeurig hebben gemaakt

,

daarbij kortelijk worden opgegeven. Dan daar deze waarnemingen iq

cene bloote opgave van getallen beftaan, zyn zij niet vatbaar, om 10

een kort begrip te worden voorgedragen.

B 3 De
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De Eerde Klasfe vêrèenigde zich met het advies, om dezelve aan te

netnen , en in der tijd , ter gefchikter plaatfe , in hare werken te doen

drukken, met afiating echter^van de inleiding en het flot, als tot de

verhandeling zelve niet wel te betrekken zijnde.

III. Het derde (luk, dat aan de Klasfe wierd aangeboden, draagt ten

titel: c. L. BRUNiNGS, nopens de ijswording en het ontdooijen van

het gevormde ijs^ naar mate van de temperatuur^ welke door deH

Thermometer wordt aangewezen , benevens een bijvoegfel tot dit vertoog.

De Heer brunings heeft deze taak op zich genomen, met, gedu-

rende de zeer ftrenge koude in de maanden Januari) en Februarij van het

jaar i3io, te Vianen dagelijks des ochtends te negen ure de dikte

van het ijs, in een etmaal gevormd, te meten; en zulks niet alleen in

een ftroomend, maar bovendien in een ftilRaand water, doch dat voor

het overige in gelijke omflandigheden gefield was. Hij heeft den dagelijk*

fchen aangroei van ijs , gedurende de toenemende koude , of de vermin-

dering in dikte van het ijs bij dooiweder, gepaard doen gaan van Ther-

mometrifche waarnemingen , die te Haarlem genomen en in den Let*

terbode worden opgegeven.

Hij heeft de uitkomst dier waarnemingen , naar eene handelwijze

,

meermalen door wiskundigen gebruikt, in een tafereel gebragt, tot ba*

lis eene bepaalde horizontale lijn aannemende , en daaronder door dé

lengte van verfchillende ordinaten , de dagelijks waargenomene dikte van

het ijs , zoo wel in (liKlaand als in droomend water , aanteekenende , en

ter onderfcheiding met lijnen van verfchillende kleur aanduidende; ge-

lyk mede door andere ordinaten , het dagelijksch maximum der koude

boven of beneden het vriespunt. Men kon hierdoor met een opflag

van het oog den gang van de ijswording in flildaand en ftroomend wa-

ter ouderling , en daarenboven denzelven , in beide de omdandigheden ,

:^- met



ï 15 )

«net den gang des Thermometers vergelijken. De Heer brunings 'heeft

dan ook daaruit met zijne gewone fchrandcrheid veifcheidene belangrijke

gevolgen afgeleid.

Zoodra gekommitteerden dit fchoon vertoog hadden ingezien, waren

zij al aanftonds eenparig van oordeel , dat zoodanige wijze , om de ijs-

wording na te gaan en de waarnemingen voor oogen te houden, alle-

zins verdient geprezen , verder aangemoedigd en voortgezet te worden.

Zij meenden echter, behoudens de volle waarde van het ftuk, de

volgende aanmeiicingen te mogen maken:

j". dat, vermits de waarnemingen van den Heer brunings overtui-

gend doen zien, dat de overeenkomst tusfchen den gang der ijswording

in de rivier en in ftilHaand water grooter is, dan men van voren

zoude hebben durven denken, en alzoo de invloed van den ftroom on-

der het ijs , op de ijswording en den dooi niet zeer aanmerkelijk is j

het vermenigvuldigen der waarnemingen van dezen aard, zelfs in ftil»

ftaande wateren, van aanbelang zijn kan voor de zaak der ftroomende

livieren

;

'^ s.°. dat het te wenfchen ware, dat er, bij volgende waarnemingen

over dit belangrijk. onderwerp, Thermometrifche waarnemingen gefchied.

den op de plaatfen zelve , daar de ijswording wordt nagegaan.

3°. dat het te wenfchen zou zijn, dat bij herhaling van dergelijke

zoo nuttige proeven over de ijswording, hoeveel zulks ook het werk

zoude vermeerderen , Thermometrifche waarnemingen eenige keeren des

nachts zoo wel, als des daags genomen wierden, en dat de waarne-

mingen aangaande de ijswording afzonderlijk voor den dag en afzonder-

lijk voor den nacht wierden aangeteekend , ten einde langs dezen weg

eene meer naauwkeurige kennis te verkrijgen van de betrekking tus-

fchen de temperatuur van de lucht en ijswording.

De Klasfe vond goed op het ingekomen advies van gekommitteerde»

te befluiten:

I'. bet
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i". het vertoog van den Heer brunings en het bijvoegfel, beiden,

in de werken der Klasfe op te nemen, als zijnde zullcs overvvaardig;

2.". den Heer brunings te verzoeken , zich de moeite te geven

,

om bij de eerfle gelegenheid, die zich zal opdoen, zyn onderzoek met

dergelijke waarnemingen te vervolgen en dezelve ter kenni^le van de

-Klasfe te brengen.

IV. Het vierde (tuk, waarop de beoordeeling van gekoramitteerden

is ingekomen , heet : befchoutiing van een fchip als een gelijkjlachtig

en van hetzelfde fchip als een ongelijkflachtig ligchaam^ door p. glA'.

VIMANS. •> >

Deze verhandeling is haren oorfprong verfchuldigd , gelijk de Heer

CLAVIMA^^s zelf opgeeft, aan een vriendfchappelijk gefprek, hetwelk

vóór cenige jaren, ten huize van den Heer aeneae, met den Schrij»

ver en eenige andere geleerden is voorgevallen. By die gelegenheid

den Heer glavimans eenige praktifche bedenkingen , rakende den

fcheepsbouw, in het midden g'ebragt hebbende, kwam men in cene re*

dewisfeling over hetgeen gebeuren moest , wanneer- eeu fchip door den

wind , of eenige andere oorzaak , genoodzaakt wierd , om eenen hellen»

den ftand aan te nemen. .;. .

Het befluit, door de Heeren aeneae, calkoen én floryn, uit

de erkende waarheid der Hydroftatifche grondbeginfelen Theoretisch op-

gemaakt, kwam hier op rieder, dat zoo lang een fchip zijn zelfde ge-

wigt behoudt , wel de gedaante , maar niet de inhoud van zijn ingedom-

peld gedeelte kan veranderen, en dat alzoo ook het volumen van wa-

ter, door dit ingedompeld gedeelte beflagen wordende, altijd volkomen

hetzelfde moet blijven. Waarmede den Heer glavimans alstoen^niet

volkomen indemde ^ meenende , dat de dadelijke bevinding zulks zoude

tegenfpreken.
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Om hierin nu alle zekerheid te erlangen , heeft hij zich de moeite

gegeven, om de waterverplaatfing te berekenen van een door hem ont«

worpen en naar dit ontwerp ook dadelijk gebouwd oorlogfchip; niet al-,

leen in eenen regt-liggenden Itand, maar ook bij de verfchillende over-

hellingen van negen en vijftien graden. Het zijn alleen deze verfchil-

lende ftanden van hetzelfde fchip , waaraan ons Medelid de benamingen

van gdijkflachtig en ongelijkflachtig gegeven heeft.

Hierdoor heeft hij dan ook bevonden , dat deze waterverplaatfing na-

genoeg altijd dezelfde is.

Door deze uitvoerige berekeningen derhalve , die , met de daarbij ge-

voegde nette teekeningen , een fraai werk uitmaken , nader bevestigd

zijnde, hetgeen zich van voren naar vaste grondbeginfelen liet verwach-

ten, heeft de Klasfe aan hetzelve hare goedkeuring niet willen onthou-

den , en den Sekretaris verzocht , daarvan op eene loffelijke wijze meU
ding te maken in de gefchiedenis van hare verrigtingen.

V. De vijfde verhandeling bevat een Précis hijiorique. des obferva*

tiofis géodéfiques et astronomiques faites en Hollande , pour fervir de

hafe è la Topographie de^cet État ^ actuellement réunie. A la Francs

;

par Mr. krayenhoff.

Om een gepast denkbeeld te kunnen geven van den aard des werks

en van de naauwkeurigheid, waarmede het verrigt is, zal het voegzaam

zijn , afzonderlijk te fpreken van de gêodéfifche , afzonderlijk van de

astrommifchc waarnemingen.

De giodéfifche waarnemingen hebben hierin beftaan, dat de aanzien»

lijkfte plaatfen des Lands onderling door driehoeken zijn verbonden ge-

worden. Men heeft echter fomtijds , wanneer de afftand der plaatfen

te groot was , om waarnemingen naar bchooren te doen , tijdelijke fignO'

len opgerigt, die, in de meting begrepen, gediend hebben., om. tot

C = - de
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de bewuste , te veraf gelegene
, plaatfen met genoegzame naauwkeurig-

heid te kunnen voortgaan.

De Heer krayenhoff heeft tot het meten der hoeken , en ook in

zijne astronomifche waarnemingen , gebruik gemaakt van een keurigen

repetitie - cirkel van borda, met de noodige kijkers voorzien. Hij heeft

voor iederen hoek zoo vele reekfen van waarnemingen gebruikt, als er

noodig waren , om zeker te kunnen zijn , dat er in den gemeten hoek

geene feil van ééne fekonde overig bleef.

Hij heeft alle mogelijke voorzorgen gebruikt, zoo wel ten opzigte

der omftandigheden , die öp iedere waarneming en hare naauwkeurig-

heid invloed hebben, als omtrent de zorge, om aan ieder gemeten

hoek die verbetering toe te brengen, welke, -daar men zich toch maar

zelden in het middelpunt van een' toren kan plaatfen , noodig zijn , om
denzelven te herleiden tot hetgeen hij zoude geweest zijn , indien hij

onmiddellijk uit het middelpunt waargenomen geweest ware. Tot wel-

ke herleiding ons verdienftelijk Medelid de ecnvoudigfte en tevens ge-

gemakkelijkfie formules heeft gebezigd. Hij heeft verder alle die ver-

beteringen aan iederen hoek aangebragt, welke noodig zijn, om uit den

waargenomen fchijnbaren hoek, welke twee voorwerpen met een derde

maken , waaruit men op denzelven mikt , den waren hoek af te leiden.

De Heer krayenhoff befchrijfc in deze verhandeling zijne geheele

manier van waarnemen: hij heldert dezelve met voorbeelden en figuren

op , en verklaart de reductiën , die hij gebruikt , en de wijze , waarop

hij dezelve berekend heeft.

Ten einde deze zijne géodéfifche waarnemingen of metingen met die

te verbinden, welke laatftelijk in Frankrijk door de Heercn mechain en

CELAMBRE verrigt zijn geworden, heeft hij zijne meting op dezelfde

plaats, als de Heer delamere, begonnen. De driehoek, welke doOr

Duifihrken, Watten en Mont-Caifcl gevormd Wordt, en dien de

ileet KRAYENHOFF van den Heer de lAmbre heeft overgenomen , is

'-' aan
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tan beide de metingen gemeen. De afftand tusfchen Duinkerken en

Mont-Casfel, door den Heer delambre bepaald, is de bafis , waarop

de Heer krayenhoff de berekening van de honderd drie en zestig

door hem gemeten driehoeken, die zijn geheel net uitmaken, gevestigd

heeft.

De verhandeling , waarin de Schrijver de gefchiedenis , de wijze ea

den uitflag dezer verrigtingen opgeeft , wordt door drie tafels gevolgd.

De eerde bevat de namen van iedere plaats, waar géodéfifche waar-

nemingen zijn gedaan, mitsgaders de hoeken, aldaar gemeten en der-

zelver herleiding , zoo verre namelijk de gemeten hoeken betreft , die

üet net , dat in kaart gebragt is , uitmaken ; benevens nog andere drie»

hoeken, welke men als fubfidiaire kan befchouwen. Deze plaatfen zijn

honderd en drie in getal.

De tweede tafel legt voor oogen de aanwijzing van de honderd drie en zestig

driehoeken , welke het bovenfte net uitmaken ; te weten de hoeken , zoo als

zij uit de waarnemingen volgen ; de herleidingen daaraan toegebragt

,

de lengte der zijden, in mètres uitgedrukt en met die naauwkeurigheid

berekend , welke deze eerfte provifionele calculatie toeliet.

Het is door menigvuldige onderzoekingen , verificatiën en verbeterin*-

gen , dat de Heer krayenhoff in flaat is gefield geworden , om de bij

zijne verhandeling gevoegde derde tafel op te maken, waarop men da

verbeterde driehoeken aantreft, de eindelijke bepaling van alle de hoe-

ken derzelve in graden, minuten, fekonden en gedeeltenj van fekon»

den bevattende , gelijk mede de hoegrootheid der zijden , in mètres uit»

gedrukt.

Het astronomisch gedeelte bevat twee hoofddeelen, de waarnemingeö

en de calculatien : beiden hebben een dubbel doel. Vooreerst de be»

paling van alle de in het net van driehoeken liggende plaatfen door

fengte en breedte; en ten tweede den ftand der plaatfen ten opzigte

C a vaa
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van de middaglijn: dat is hetgeen men met het kuöstwoord Azimuth

beftempelt.

De Heer krayenhoff heeft hier tot grondflag aangenomen de lengte

pn breedte van Duinkerken y zoo als die door den Heer delambre ,

•uit eene menigte van waarnemingen , bepaald zijn ; vervolgens ook het

Azimuth van Duinkerken, door den Heer delambre , te IVatten

waargenomen.

Op deze grondbeginfelen heeft hij, de formules, daartoe door den

Heer delambre opgegeven, zich ten nutte makende, de breedte en

lengte van alle de plaatfen, die in het net zijner driehoeken voorko-

men, berekend en dezelve in eene vierde Tafel, welke op zijne ver-

handeling volgt, in eene alphabetifché orde geplaatst.

De Heer krayenhoff heeft, insgelijks het Azimuth van Duinkerken

aannemende, het Azimuth van alle de plaatfen, die in het bewuste

-net voorkomen , berekend en op de laatfte Tafel in eene alpliabetifchc

rangfchikking gefteld.

Maar hij heeft zich met deze berekeningen niet vergenoegd. Hij

heeft door dadelijke waarnemingen van breedte en van Azimuth de be-

iluiten , uit de berekeningen afgeleid, willen bevestigen. Hij heeft te

dien einde astronomifche waarnemingen gedaan te Amderdam , op den

toren van de westerkerk, en te Jever op het kafteel.

Ik zou vreezen de beperking van mijn verflag te buiten te gaan, zoo

ik den Schrijver in deze waarnemingen wilde volgen. Het moge ge-

noeg zijn , dat men altijd op hetzelfde befluit nederkomt , te weten , dat

men overal de meest overtuigende innerlijke bewijzen aantreft van de

pvergroote naauvvkeurigheid dezer geheele meting in alle hare deelen.

Geen wonder dan , dat de Klasfe dit werk ten volle heeft goedge*

keurd, en beflotcn, om het met alJe daartoe behoorende Tafelen en bij.

gevoegde K«art te doen drukken en uitgeven in hetzelfde formaat, als

het
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het Eerde Deel harer verhandelingen , om tot een byvöegfél daarvan it

ftrekken , en wel in de Franfche Taal , ten einde dat werk , zoo als het

waarlijk verdient , meer algemeen bekend te maken en van ruimer nut

voor de bevordering der wetenfchappen te doen zijn, waardoor het

tevens als een vervolg zou kunnen worden aangemerkt op andere wer-

ken , hetzelfde onderwerp betreffende , inzonderheid op dat van den Heer

DELAMBRE , hetwellc toch door dezen arbeid van ons waardig Mede-

lid aanmerkelijk bevestigd en verder uitgeftrekt is geworden.

Doch in de uitvoering van dit vereerend befluit is de Eerde Klasfe

voorgekomen door eene Ministeriele autorifatie , verleend op het Dcpdt

generaal van oorlog, om het Précis historique onverwijld ter perfe te

leggen , en den Schrijver de befchikking te laten over het aanmerkelijk

getal van driehonderd exemplaren.

De Heer krayenhoff gaf den 6den Junij 1. 1. hiervan aan de Eerde

Klasfe berigt , dank zeggende voor de vereerende wijze , waarop zijne

verhandeling bij het Hollandfche Inftituut was opgenomen, en beleefde-

lijk een exemplaar aanbiedende aan elk der Leden, zoodra het werk

zal zijn afgedrukt.

Hoezeer mijne opgave van beoordeelde ftukken , door Leden van hei

Inftituut der Eerfte Klasfe aangeboden, alhier moet eindigen, eindigt

daarmede niet tevens de reeks van werkzaamheden. Een veel grooter

aantal berust nog onder Gckommitteerdcn , waarvan het oordeel wordt
ingewacht.

Onder dezen behoorde ook een viertal verhandelingen van den onver-

moeiden, tot aan zijnen laatften ademtogt werkzamen hennert, die,

hoezeer in hoogen ouderdom gefcorven, nog te vroeg aan de weten-

fchappen , die hy zoo zeer tot fieraad verftrekte , fchijnt ontrukt te we«
zen. Gij herinnert U , geachte IVIedeleden , gewis nog levendig , dat

ik U in het vorig jaar als zoodanig optelde

:

C 3 . . Zij.



Zijne Mrfmoire far les orbites des comêtes.— .1 fur Ie mouvement , que ' fuivent les corps entourés

d'une corde, pendant Ie développement de Ia corde.

•i._ I fur les écoulemens des eaux par les orifices ; en eindelijk

mm..^ '.
I concernant Ia vitesfe moyenne des eaux courantes.

Het zou zeker te wenfchen geweest zijn, dat, nog ftaande deszelfs

leven, verdag had kunnen gefcliieden op deze voortbrengfelen van zijn

vernuft. Doch van dien aard zynde, dat daarover met den Schrijver

noodzakelijk eene briefwisfeling moest geopend worden , heeft deszelfs

toenemende verzwakking den voortgang van dit wetenfchappelijk onder»

houd niet willen gedoogen, en zijn kort daarop gevolgde dood alle ver-

dere inlichtingen onmogelijk gemaakt, 3' -dv'

Door een der Kommisfarisfen zulks ter vergadering der Eerfte Klasfe

-gerapporteerd zynde, is befloten, Gekommitteerden voor als nu van

verder verflag over die (lukken te onthefFen en de zaak te houden voor

afgedaan, doch niettemin hun te verzoeken, om van hetgeen in die

verhandelingen voorkomt, bij de Klasfe zoodanig gebruik te maken, als

tot de meeste eer des overledenen en ten meeste nutte van het Inftituut

en der wetenfchappen zal kunnen gefchieden.

De overige verhandelingen, bij de de Eerde Klasfe ingekomen, doch

waarop het oordeel van Kommisfarisfen wordt ingewacht , zijn deze vol-

gende :

I*. FLORYN , Aanmerkingen over de beweging van vallende en langs

hellende vlakken afloopende ligchamen, voor zoo verre zij door

4en tegendand der lucht en andere beletfelen vertraagd worden.

«*, VAN BARNEVELD , Waarnemingen betrekkelijk de geneeskundige

Electriciteit. .)

Z'^,
SERRURIER , Betoog dat de Landbouw in der daad de eer vert

dient, van onder die wetenfchappen geplaatst te worden, wier

beoefenaars het Inftituut in zich vereenigt.

4°. VAN
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4". VAN DER BokCH VAN 'VERwoLDE , 5chets vaii den toeftand, van

dèn Landbouw in dorre en afgelegene ftreken van het Koningrijk.

5". VAN swiNDEN, ovcr anagrammifchc getallen.

6°, DRiEssEN, Natuur- en Scheikundige bedenkingen.

.7?. PLORYN, over de uitzetting van het ijzer door de warmt?.

8'. DRIESSEN, Wenken over Natuur- en Scheikundige onderwerpen.

;!9'. c. BRUNiNGS, JUNIOR, Vertoog nopens een nieuwen ftelregel, ter

vergelijkende beoordeeling van werktuigen , bij welke dezelfde

beweegkracht op verfchillende v>rijzen gebruikt wordt.

10°. vRoLiK, over het voorliggen van den achterwand der pisblaas,

gepaard meteenen aangeboren darmfistel.

n». EANGMA , over den biaDdfpiegel.

Ik heb deze laatfte verhandeling gerangfchikt onder de aangeboden flukkeö

door Leden der Klasfe , hoe zeer reeds vroeger ingekomen , dan de dag-

teekening van het Lidmaatfchap diens verdienftelijken wiskundigen , wel-

ken de Eerfte Klasfe en zoo ook het geheel Inflituut zich tot eere re-

kent, onder hare Leden te mogen begroeten.

ia', c. L. BRUNINGS, Aantcckeningen en waarnemingen ten aanzien

van de ijsftopping, welke men onderfteld heeft plaats te hebben

in het Steurgat, in Louwmaand des jaars 1813.

13".
'". Berigt aangaande de wijzigingen, welke deftand-

hoogte der Nederwaal, mitsgaders van de Nedermaas, ondergaan

heeft in derzelver benedenmonden , ten gevolge van de ftoppin-

ge, welke in gemelde benedenmonden, door het van boven af-

waarts komend ijs, ontflaan is.

ï4". FLORYN, over het, fommeren en interpoleren van Arithmetifché

feriën , uit de eenvoudigfle beginfelen afgeleid en met toepasfe.

lijke voorbeelden opgehelderd,

IS"* EKAMA,
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15*. ERAMA, Verhandeling over de parabolifche fpiegels, én astrono*

mifche waarnemingen , zoo van hem zelven als van den Heer

ARIEN roëlofs.

Öp alle deze (lukken ziet de Eerfle Klasfe het verdag van Kommis-

farisren met verlangen te gemoet ; zij heeft zelfs , ten einde van nu

voortaan fpoedig aan dit verlangen , hetgeen voorzeker ook dat van elk

waar voorftander van wetenfchappen zijn moet, zou kunnen voldaan

worden , in hare vergadering van den asften Julij laatstleden befloten ,

dat , bij het benoemen van advifeurs over aangebodene (lukken , tevens

de tijd zal bepaald worden, waarop het advies wordt ingewacht. De
ecnigfle grond tot dit befluit is hare vurige wensch , om door eene on-

verwijlde uitgave van den arbeid der Leden te kunnen toonen, dat zij

in haar midden ijverige werklieden heeft, wien tot uitbreiding en vol-

making der wetenfchappen geen arbeid te zwaar, geène opoffering van

tijd te kostbaar is.

Door Korrespondenten des Inftituuts is dit jaar aan de Eerlle Klasfe

niets ingezonden.

Het behaagde aan Gekommitteerden tot het onderzoek eencr reeds

vroeger ingeleverde verhandeling van den Heer speyert van der eyk
,

ever ferfchillendc onderwerpen , bijzonder de Differentiaal en Intc

graal 'rekening betreffende, hunne bevindingen der Klasfe mede te

deelen.

Zij betuigen deze verhandeling niet zonder veel genoegen gelezen,

en daarin doorflaande blijken gevonden te hebben van des Schrijvers

diep doorzigt in de echte gronden der hoogere wiskunde, zoodat zi}

van
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van den eenên kant van oordeel zijn , dat dezelve , indien zij door dcH

,drulc wierd gemeen gemaakt , niet nalaten zoude veel nuts te flichtefl

bij zulken, wien het nog aan opgeklaarde denkbeelden over den waren

aard der hooge wiskundige berekeningen hapert , als bevattende eene

geenszins verwerpelijke bijdrage tot hetgeen de Franfchen la Mltaphy^

fique du Calcul zouden noemen. Maar aan den anderen kant de om-
flagtigheid van het ftuk in aanmerking nemende , en daarbij bedenken-

de, hetgeen men in eene verhandeling, voor een Inftituut van Weten-

fchappen gefchikt , hoofdzakelijk vereischt , vermeenden zij der Klasfc

niet te moeten adviferen, om dit ftuk onder hare werken te doen op»

nemen.

De Klasfe heeft zich met dit advies vereenigd , doch te gelijker tijd

beüoten, haren Korrespondent , den Heer speyert van der eyk,
derzelver genoegen te kennen te geven over zijne wel uitgewerkte ver*

handeling, en uit te noodigen, om dezelve door den druk algemeen

verkrijgbaar te maken.

De fchriften van Korrespondenten, waarop Kommisfarisfen tot heden

geen verllag hebben ingezonden, zijn:

I*. Memorie van den Heer huichelbos van liender , over het

voordeel , dat er in het aanleggen van ijzeren rigchelwegen , in plaats

van het graven van kanalen, zoude gelegen zijn.

.
2°. AVOLTMAN , Nouvelles remarques fur Ie cours naturel des ri-

vières et fur la manilre d'en regier les courbes convenables , tant èt

Végard de Pétat permanent de leurs Hts
, que pour Ie bien de la na"

vigation fluviale,

3», WTTEWAAL , over de aangelegenheid, dat op wiskundige gron-

den onderzocht en bepaald worde , welke van de onderfcheidene foorten

van piloegen, de voorkeur verdiene.

D Van

^
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Van alles , wat bij de Eerfte Klasfe wetenfchappelijks is voorgeval

len , aan deze aanzienlijke vergadering rekenfcliap verfchuldigd zijnde

,

kan ik niet af te melden, dat bij haar op den apften April 1. 1., door

den Sekretaris der Algemeene Vergadering is bezorgd geworden het af-

fchrift eener Misfive van den Heer Prefekt, ten geleide eener Circu-

laire des Ministers van Binnenlandfche Zaken , over het gevaar, dat in

het onbepaald gebruik van zink tot vochtmaten gelegen is.

- Waarop bedoten.werd, de Leden der Eerfte Klasfe voor uitgenoo»

digd te houden , om op dit gevvigtig onderwerp meer bijzonder hunne

aandacht te vestigen , en door hunnen raad en medewerking tot het heil-

zaam doel des Gouvernements , ten behoud der ingezetenen , krachtdadig

de hand te kenen.

Bij de toenemende duurte der Indigo, en de moeijelijkheid, om de-

aelve-,. flaande de belemmerde fcheepvaart, in -genoegzame hoeveelheid

te bekomen, heeft het Fransch Gouvernement het aankweek«n derPaflel-

plant (leeds bemoedigd en het vormen van Paftel - Indigo door zware

premiën getracht te bevorderen. Die zucht tot bevordering van natio-

nale indullrie , de fterkfte waarborg voor de onafhankelijkheid eens

volks, heeft zich ook uitgeftrekt tot de Iloliandfche Departementen.

De Sekretaris der Algemeene Vergadering eenige Hukken en boeken,

datfrtoe betrekkelijk, door Mijn Heer den Intendant van Binnenlandfche

Zaken , en Mijn Heer den Prefekt van het Departement der Zuiderzee

lontvangen hebbende , zond dezelve aan de Eerfte Klasfe , waartoe hij

taeende , dat zij het naast behoorden.

Waarop befloten werd , deze fiukken te (lellen in handen eener kom-

misfie, ten einde der vergadering in hare volgende bijeenkomst te advi-

feren, hoe in dezen aan de intentie Van het Gouvernement <>p ' de beste

ivijze zoude kunnen voldaan worden.

Bij dit verllag bleek, dat de Kommisfie van Landbouw -reeds in het

(ifiV ver»
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verleden jaar van het Gouvernement in last bekomen had , om te on.

derzoeken en te beproeven , in hoe verre de kuituur der Paftelplant , en

de vervaardiging der verwftofFen uit dezelve , in dit Departement met

voordeel zoude kunnen gefchieden en behooren aangemoedigd te wor-

den; dat, dien ten gevolge, reeds in het verleden jaar, het een en an-

der een onderwerp van onderzoek der voornoemde Kommisfie van Land-

bouw heeft uitgemaakt, en dat in het bijzonder twee der als nu Ge-

kommitteerden , de eene de kuituur der Paftel- plant, de andere de be-*

reiding van Indigo uit dezelve , met eenen niet geheel ongunftigen uit»

flag beproefd hebben.

Gekommitteerden hadden de vriendelijkheid, ten einde de Klasfe met

het toen verrigte bekend te maken, het affchrifc eener Misfive over te

leggen , welke de Heer reinwardt bij den Prefident der Kommisfie

van Landbouw in der tijd had ingeleverd. Deze Misfive het verflag

inhoudende van de proeven, welke reeds genomen zijn tot vervaardi»

ging van Indigo uit de Pafiel -plant, die in het Departement van de

Zuiderzee gekweekt was , vond de vergadering goed , hare Kommisfie

te bedanken voor de genomene moeite , en tfr verzoeken , van hare ver-

dere werkzaamheden en nafporingen der Klasfe van tijd tot tijd verflag

te geven. Hetgeen door dezelve heufchelijk is aangenomen.

Onder de zorg voor de bevordering en uitbreiding van wetenfchap^

pen behoort zeer zeker het gemakkelijk verkrijgbaar maken der midde-

len, welke men tot het bereiken zijns doels mag noodig hebben. De
Eerlie Klasfe had hierom nimmer uit het oog verloren de fchoone ver-

zameling van werktuigen en modellen, welke de Heeren aeneae, van
BEECK CALKOEN eu F0K.RER , als Kommisfarisfeu van het Gouvernement

tot het in trein brengen der nieuwe maten en gewigten
, gediend heb-

ben, en zich als nog in den Haag bevonden onder het toezigt van den

lieer Prefekt der Monden van de Maas. Het kwam er flechts op aan

,
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daar toch de^e werktuigen en modellen niet uitfluitenderwijze aan eenig

/ Depat'tement behoorcn , het Gouvernement te overreden , om dezelve te

/ brengen onder de onmiddellijke beheering van het Inftituut, waartoe

zij als eene wetenf^happelijke Inftelling, voor alle de Hollandfche De-

partementen, gewis het naast betrekking hadden.

Wat hierin door de Eerfte Klasfe verrigt is en met wellien uitflag,

heeft ons de verdienftelijke Voorzitter dezer Vergadering zoo duidelijk

ontwikkeld , dat het overbodig
, ja welligt vermetel zijn zoude , daar-

aan iets te willen toevoegen.

Onder de zaken van vvetenfchappelijk belang , waarin de Eerfte Klasfe

door of van wcge het Gouvernement meer of min is betrokken gewor-

den, behoor ik nog te noemen eene Misfive van den Maire dezer ftad,

ten geleide van het Programme des prix prepofés par la Sociéió d'en»

couragenient pour Vindufirie nationale ^ pour être deccrnds en 1813,

1814 et 18 J5, hetwelk de Klasfe bedoten heeft, bij de ftedelijke Le-

den ter lecture rond te zenden , en vervolgens onder de Archieven te

plaatfen, ten einde het voor een ieder der overige Leden toegankelijk

te maken.

Om hare wetenfchappelijke betrekkingen zoo ver mogelijk uit te brei«

den , dacht het der Eerde Klasfe nuttig , van hare reeds uitgegeven of

nog uic te geven werken een prefcnt exemplaar te zenden aan de Haar-

lemfche Maatfchappij van Wetenfchappen , het Bataafsch Genootfchap

te Rotterdam, en de geleerde Genootfchappen van Utrecht en Middel-

burg.

Hare poging-^n waren niet ijdel. Het aanbod is door allen op eene

zeer heufche wijze beantwoord. Het Utrechtsch Genootfchap vereerde

ons wederkeerig met eene volledige uitgave van alle zijne werken , zoo

in het Latyn als Hollandscht Van de Haarlemfchc Maatfchappij ontvin-
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gen wij het laatst uitgegeven ftukje , zijnde het 2esde Öcels , Tweede

Stuk der Natuurkundige Verhandelingen. Het Bataafsch Genootfchap

te Rotterdam vereerde ons het Zesde Deels Ecrfle Stulc der nieuwe

Verhandelingen, terwijl het Zeeuwsch Genootfchap te Middelburg de

Eerde Klasfe niet in twijfel wilde laten over de gevoelens , welke zij

derzelve toedraagt.

Ook eene buitenlandfche geleerde Maatfchappij deed ons , zelfs zon»

der zulk eene voorafgaande aanleiding, blijken zien van hare achting.

De Berlijnfche Akademie van Wetenfchappen zond aan het Inllituut

twee exemplaren van het Programme de la Clasfe d'Hiftoire et de Phi"

lologie
, pour ïe prix ^ diftribuer l'an 1814; waarvan het den Voorzit-

ter behaagde , een exemplaar aan onze Klasfe te doen toekomen.

De overige boekgefchsnken , welke de Eerfle Klasfe ontving, be-

ftondcn in

:

1*-'. Mémoire pour fervir de paralelle entre Ie chapelet ordinaire et

la chaine aspirante par joseph castellano.

fl°. Henrici bosscha Disfertatio inauguralis, firtens obfervationem

de veficulae feminialis finiftrae defectu, integris testibiis, vafe vero de-

ferente finifiro claufo.

3*>. Gerardi vrolik Catalogus plantarura medicinalium , in Phar«

macopoea Batava memoratarum, editio tertio. 'h':;'? -j

: Bij zoo vele blijken van achting moet ik nog den wensch vermelden

"van ons medelid , den heer kravenhofk , om aan de Eerfle Klasfe van

het Inflituut op te dragen een werk over de waterpasfuigen der rivie-

ren in de Hollandfche Departementen. Deze wensch is werkelijk ver-

vervuld in de uitgave zijner verzameling van Hydrographifche en Topo-

graphifche waarnemingen in Holland , ook onder den Franfche titel van

Recueil des obfervations Hydrographiques et Topographiques faites en

Hollande.

D 3 Van



Van beide heeft de verdienflelijke fchryver een zeer net p-ebonden

exemplaar der Eerfte Klasfe aangeboden , die , hierover haren welgemeea-

den dank betuigende, tevens befloten heeft, dezelven in de boekverza*

meling van het Inftituut te doen plaatfen. - '

De giften, waarmede de Eerfte Klasfe is vereerd geworden, hebben

zich niet enkel tot boekgefchenken bepaald. Zij werd in hare laatstge»

hondene Vergadering op het aangenaamst verrast door het aanbod van

den waardigen hoogleeraar eonn, om eene verzameling van grasplan-

ten , door wijlen den Heer rainville te Rotterdam verzameld , en ee«

nige Oost-Indifchc gewasfen op liquor, van wijlen den Heer hout-

TUYN, bij de Eerfte Klasfe over te brengen, en alzoo, als het ware,

den grond te leggen tot het vormen van een Kabinet van natuurlijke

voortbrengfelen. De uitzigten op zulk eene verzameling had zich ge-

wis het Inftituut nimmer kunnen vormen; des te grooter zal zijne

erkentelijkheid , des te warmer zijn gevoel van dankbaarheid zjjn. aan

den verdienftelijken fchenker.

Hier, Geachte Medeleden, vind ik den eindpaal van mijnen weg..

Mogt ik hem zoo bewandeld en ten einde toe hebben afgelegd, als

overeenkomftig is met het oogmerk, waartoe ik denzelven ondernam,

mijne bede zou verhoord en fliij tevens de vrees ontnomen zijn, van

niet volkomen te hebben beantwoord aan de hooge verwachting, die

men zich van de werkzaamheden der Eerfte Klasfe welligt zal gevormd

hebben.

Aldus gerapporteerd in de Algemeene Vergadering

van het Hollandfche Inftituut van Wetenfchap-

pen, Letterkunde, en Schoone Kunften, den

iflen September des jaars 1813.

G. V R O L I K

,

Sekretaris.
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ZEER AANZIENLIJKE VERGADERING!

ZEER GEACHTE MEDELEDEN!

Z«̂00 de wetenfchappen in het algemeen federt de laatfte jaren tot

eene aanmerkelijke hoogte geklommen en met onafgebroken ijver bc*

oefend zijn, geldt zulks vooral van de Natuurkunde en alle die ver»

fchillende takken van menfchelijke befchaving, welke tot dezelve be*

trekking hebben of met haar meer of min onmiddellijk in verband flaan»

De Eerde Klasfe van het Hollandfche Inflituut belast met alles, wat

tot hare uitbreiding noodig is, vindt zich derhalve eene taak opgelegd,

die alleen door de zorgvuldige behartiging en naauwgezette medewer-»

king van alle hare Leden te vervullen is. Gij herinnert U, Geachte

Medeleden , dat het overzigt van vorige jaren geene reden gaf vati

beklag; ja, dat zelfs bij het achterblijven van fommige werklieden, on-

ze akker keurige vruchten opleverde in grooteren overvloed, dan men
naar billijkheid zou hebben mogen verwachten. Het verflag van dê

werkzaamheden des nu verloopen jaars zal U overtuigen, dat deze ijver

niet verflaauwd en geen enkel lUiks gronds , wiens verzorging der Eerftc

Klasfe wierd toevertrouwd, onbearbeid is gebleven.

Onder hare werkzaamheden is geene der minden, het voldoen aan de

lastgevingen van het Gouvernement en het dienen van berigt, confide-

ratiën en advies op zoodanige ftukken , als het den Souverein of zijne

Aa Staats.
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.Staatsdienaren behaagt, in hare handen te ftellen. Het eerfie , dat, na

de gewenschte ommekeer van zaken in ons Vaderland, daartoe geftrekt

heeft, was het veel beloovend voorftel van den Heer hoedt verbeeck,

om het ijs in de rivieren op ecne weinig kostbare wijze te ontdooijen

,

hierdoor het geweld der overftroomingen te keeren en naar welgevallen

den overtogt van vijandelijke troepen af te wenden.

De Klasfe deze voorgegevene uitvinding van den Heer Kommisfaris-

,
Generaal van Binnenlandfche Zaken ontvangen hebbende , om daarop te

dienen, aarzelde niet, na bekomene informatiën van den voorflcller zcU

ven, aan het Gouvernement te berigten

:

I**. dat de gewaande uitvinding in niets anders beftond, dan in d^

toepasfing der bekende eigenfchap van het zwaveb.uur, om in water

gemengd, even als andere zuren, deszelfs bevriezing te ven ragen , be-

lemmeren of beletten, naar mate der hoeveelheid vanhet gebruikte zuur

met betrekking tot de hoeveelheid water, waarmede het gemengd wordt.

a''. doch dat , zoo die vertraging of belemmering van bevriezen op

(3eze wijze in eene niet groote hoeveelheid (lilfiaand water kon verkre-

gen worden, hezelve geen plaats zal hebben voor loopend water, ver-

mits alsdan het daarop gegoten zwavclvuur telkens nie.t h^;. water , dat

hetzelve ontvangt, wegvliet. 3-;') ;

3'. dat, al ware zulks in het groot uitvoerbaar, de hoeveelheid zwa«

velzuur, die noodig zoude zijn, om de bevriezing te belemmeren of te

beletten, het water geheel ongefchikt zou maken, om herleven van

visfchen te onderhouden of zelfs tot de gewone gebruiken dienftig te

doen blijven;

4°. dat de Klasfe al wederom gaarne met den Heer hoedt verbeeck

aanneemt, dat het zwavelzuur, door deszelfs btjzonderen aard, op ijs

gegoten of geO-ort, dat gedeelte van het ijs, waarmede het in aanraking

ftaat , zal ontbinden , fmelten , doorboren.

50, dat, gefield al eens, dat, wanocer een flilftaand water bevrozen,

en
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en met Ijs zoodanig overdekt is, dat de overgang op hetzelve veilig

wordt, men in hetzelve ijs, naar het voorfchrift van den uitvinder,-,

met een daartoe opzettelijk vervaardigd ploegijzer , eene genoegzame

geul of groeve fneed, dezelve van het daarin liggend gruis of gefmolten

water zuiverde , en daarna met zoo veel zwavelzuur vulde , als noodig

zoude zijn , om het ijs geheel te doorboren , er echter in dat ijs geene

fleuf, fnijding, of opening zoude gemaakt worden, merkelijk grooter,

dan de te voren gemaakte geul , maar dat de beide kanten , buiten de

plaats der van eenfcheiding , geheel zouden blijven, en dat gevolgelijk

de doortogt op die gedeelten van het ijs niet belet, noch de overtogt

over de geul, al ware die al eenige weinige voeten breed, onmogelijk

gemaakt zoude worden.

• ö*. dat de kosten tot eene zoodanige bewerking zeer groot zouden

zijn. Want, dat indien men de proeven zelve van den Heer hoedt

VERBEECK , tot grondflag aanneemt; te weten: dat, op eene ijsfchots,

van een voet lengte en negen duimen dikte, eene gemaakte geul van

twee duimen breed, twaalf oneen zwavelzuur vereischt heeft, om in^

een half uur tljds doorgefneden te worden; een ijsvak flechts één uur

gaans of 18000 voeten lang en niet meer dan negen duimen dik, waar-

in men insgelijk eene proef van maar twee duimen breed, en dus eenc;

geheel onbeduidende en volflrekt tot niets dienende fnede, kwam te

maken, er daartoe achttien duizend malen twaalf oneen, of 13500 pon-

den zwavelzuur zouden benoodigd zijn.

Het zal U, Geachte Medeleden, na dit alles niet verwonderen, de

Eerfle Kiasfe te hooren oordeelen , dat, hetgeen de Heer hoedt ver-»

BEECK zijne uitvinding noemt, van geene toepasfing ter wereld is of kaa

zijn op wateren van eenige uitgeftrektheid en op loopende rivieren, en^
dat alzoo, welke ook de prijswaardige oogmerken van den voorfteller

zijn mogen , zijne uitvinding geen onderwerp kan uitmaken van de de»

liberatien des Gouvernements.

A 3 Dit
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Dit eertle ftuk wierd fpoedig gevolgd door een rekest van de booys

en AsscHENBERG CD dc weduwe cAzius en zonen, in den jare 1810

begunftigd met een uitfluitend octrooi, om uit beklonken molenklei

uit het Y kunst -cement te vervaardigen, ten einde te worden toege-

laten tot den eed , hen bij het verleende octrooi als eene der voorwaar-

den opgelegd en voorts , dat bij vernieuwing alle hoogere en lagere au-

toriteiten mogten worden aangefchreven , om tot het repareren, ver-

vaardigen of veranderen van alle 'sLands en andere publieke werken

en gebouwen geene andere , dan het kunst - cement te gebruiken , waar-

voor aan hen octrooi verleend is.

Het behaagde, namelijk , den Heer Kommisfaris - Generaal van Bin«

nenlandfche Zaken, dit rekest, begeleid van eene inlichtende Misfive

des Heeren Direkteurs van den Waterfiaat, te zenden aan de Eerfte

Klasfe, ten einde onderrigt te worden, of der rekwestranten fabrijk

als nog dezelfde fuperioriteit hadde.

De Eerfte Klasfe bragt dezen last over op hare Leden vrolik,

PAETS VAN TRoosTWYK en REiNWARDx; die, na het inwinnen der

rioodige informatien , en na het in overweging brengen Van fommige be-

denkingen , meenden te mogen adviferen , om het verzoek der rekwes-

tranten gunftig op te nemen en dien conform te befluiten.

Later werd door den Heer Kommisfaris -Generaal van Binnenland-

fche Zaken aan de Eerfte Klasfe gezonden: een aan Zijne Koninklijke

Hoogheid den Souverein der Nederlanden geprefenteerd rekest, van

den Heer hendrik van nievervaart te Dordrecht, ter bekoming

van een brevet van inventie en octrooi voor vijftien jaren, tot het

fabriceren van walfen voor oliemolens, tot breking van het zaad en

Voor dubbelde ketels, om het meel op kokend water te warmen; als-

ïDede het daarop ingewonnen advies van den Heer Kommisfaris -Gene-

raal van de Monden van de Maas j verzoekende de Heer Kommisfaris-

Ge-
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Generaal van Binnenlandfche Zaken der Klasfe, om, na ten dezen aan

den Zaankant, en waar zy verder zoude mogen noodig achten', te

hebben geïnformeerd, derzelver bevinding, confideratien en advies aan

Zijn Hoog Edel Geftrenge mede te deelen.

De Klasfe ftelde deze (lukken in handen van de Heeren kops , ben-

net, VAN MARUM cn BANGMA , offl dczclvc te ondcrzocken en hunne

gedachten hierop mede te deelen.

: Uit de herinneringen, welke den Heer kops van zijne vroegere be-

trekking, als Kommisfaris van den Landbouw bij den Raad van Bin-

nenlandfche Zaken , waren overgebleven , en uit de (lukken , welke de

Kommisfaris- Generaal van Binnenlandfche Zaken de goedheid had uit

deszelfs Archieven te doen ligten, bleek al aandonds, dat in het jaar

1802 een gelijk verzoek door de Compagniefchap van den Heer van
NiEVERVAART gedaan, doch door het Staatsbewind in der tijd was ge-

wezen van de hand.

Dat de redenen van die afwijzing als nog beflonden; immers, dat

men in Engeland reeds lang de door den Rekwestrant voorgedragene

verbeteringen aan de oliemolens heeft toegebragt, en dat hiervoor Pa*

tent is gegeven aan zekere brooke en peaze.

Dat het den fabrijkeurs van nievervaart & comp. , gelukt was

,

de bcfchreven ketels en walfen uit Engeland te bekomen , doordien de

gezegde brooke en peaze in bijzondere betrekking fi:onden tot de Re.

kwestranten. ;...k :.;ij..-^a i ../ c,;..^- ..--. ,,;-..:.)*^

Uit welk alles dus gebleken zijnde, dat de tegenwoordige Rekwes-

trant niet kan gerekend worden , deze werktuigen te hebben uitgevon-

den, oordeelde de Klasfe, met hare gekommitteerden , dat er geene

Hermen zijn , om het octrooi tot fabricering derzelve te verleenen , en

advifeerde dien overeenkomftig Zijner Excellentie, den Sekretaris- Ge-

neraal van Binnenlandfche Zaken. ..

D«



C 8- ï

.}:-De, zaak van htt Amderdamfche kunst - cement , welke de Eerftc'

Klasfe reeds zoo dikwerf had bezig gehouden , werd op nieuw verle-

vendigd door een Rekest van den Heer lepnard van loenen Med.

Doet. te Utrecht , aan Zijne Koninklijke Hoogheid den Souverein der

Nederlanden , ten einde interpretatie te mogen erlangen op het octrooi

,

wegens het vervaardigen van kunst- cement uit beklonken Amflerdam-

fche molenklei uit het IJ, aan de booys en asschenberg en de,

Wed CAzius EN ZONEN verlccnd.

De Eerfte Klasfe zich door Zijne Excellentie den Sekretaris van Staat

voor de Cinnenlandfche Zaken vereerd vindende met het verzoek, om

derzelver gevoelen over de interpretatie van dit octrooi te vernemen,

heeft gemeend , het best aan dezen last te zullen kunnen voldoen , na

vooraf de gedachten te hebben ingewonnen van de Heeren vrolik,

PAETS VAN TRoosTWYK Cï\ REiNWARDT , als te voren rccds menigma-

len met het ftuk des Amfterdamfchen kunst -cements zijnde bemoeid

geweest.

Deze heeren der Klasfe vervolgens dienende van hun gevoelen, de-

den in de eerde plaats opmerken

:

Dat het geenszins met het cement gelegen is, als met andere voor-

werpen van algemeene nijverheid, waarvan de fchade, die men van de

mindere deugdzaamheid ondervindt, ligtelijk kan verholpen worden;

maar dat het cement eene ftof is , welke doorgaans voor kostbare en

hoogstbelangrijke metfelwerken wordt gebruikt enz. waarmee de veilig,

heid van bijzondere perfonen, fomtijds van geheele landftreken is ver-

bonden.

Dat het daarom van veel belang is, te zorgen, dat de ingezetenen

daarmede niet misleid of bedrogen worden.

Dat daarop gegrond zijn de keuren tegen het invoeren van gemalen

en het beproeven van ongemalen Andernachfche of zoogenaamde Dordr

fche Tras.

Dat
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Dat om die zelfde reden de fabrijk van de booys en asschenberc

en de Wed. cazius en zonen onder beftendig toezigt is van het

Gouvernement, en de laatstgenoemden, bij de verkrijging van het

octrooi hunne reeds vroeger beftaan hebbende fabrijk van Utrechts

kunst -cement hebben moeten vernietigen , aangezien door proeven des*

zelfs ondeugdzaamheid was gebleken.

Dat als nu eene deugdzame (lof in dit Land bekend en voorhanden

zijnde , het allezins gewaagd zoude wezen , het vervaardigen van kunst»

cement ruimer te (lellen, dan bij het octrooi bepaald is. :• r

Dat alzoo de beperkte uitdrukking, mits het cement vervaardigd zij,

van beklonke Amjlerdamfche molenklei uit het T , hier niet alleen

eene aanduiding is van het foort der (lof, waarop het octrooi verleend

werd, maar tevens aan alle anderen het maken van kunst -cement ver-

biedt; het was alleen, om te zorgen, dat ook niet nog ander kunst»

cement van eene mindere waarde, of van wiens deugdzaamheid men

onkundig was , te dier tijd of in het vervolg vervaardigd zoude wor-

den.

Dat wijders uit het meer algemeen toeflaan van kunst -cement -fabrij-

ken , voor het Gouvernement eene groote ongelegenheid ontftaan zou-

4e , wegens de verpligting , van elk dezer fabrijken onder behoorlijk

toezigt te brengen en telkens, by het ontdaan van eene nieuwe, de»

zelfde reeks van proeven te doen ondernemen, welke aan de Eerfte-

Klasfe die fchoone uitkomften geleverd hebben, waarop het octrooi aan

de BOoys en asschenberg en de Wed, cazius en zonen verleend

is.

De Klasfe, de gronden der Heeren Rapporteurs overwogen hebben-

de, maakte geene zwarigheid Zijner Excellentie, den Sekretaris van

Staat van Binnenlandfche Zaken te adviferen , om aan de waarde vaü

dit octrooi niet het minde te laten onttrekken.

B On-



-! Onder de menigvuldige avarijen, welke aan goederen, die men over

lee vervoert, kunnen aangebragt worden , is het beloopen met zoutwater

eene der gedugtften; liij derhalve, die een middel konde bijbrengen,

om deze ichade te heelen, zou zekerlijk wel verdiend hebben aan het

Vaderland door zijne aanwending of algemeenmaking. J. buans te

Leyden, liet zich voorHaan, hetzelve te hebben gevonden. Hij ver--

zocht in een rekest aan Zijne Koninklijke Hoogheid, den Souverein

der Nederlanden , om van 's Lands wege in ftaat gefield te worden

,

tot het uitoefenen zijner kunst , alzoo hem tot een zoodanig établisfe-

jpent de noodige gelden ontbraken»

Vóór aan dit verzoek te voldoen, behaagde het Zijner Excellentie

den Sekretaris van Staat voor de Binnenlandfche Zaken, de Ecrfte

Klasfe ïiit te noodigen, om de vereischte informatien in te winnen,

no^yens voornoemde kunstbewerking en vervolgens Zijner Excellentie te

dienen van confideratien en advies. De Klasfe bragt dezen last over

ep hare Leden van marum, vrolik en reinwardt.

Bij het onderzoek, door hen in het werk gefield, ileek al fpoedigv

dat de bewerking , om door zeewater befchadigde drooge goederen , als

koffijboonen, tarwe enz. , weder bruikbaar te maken, geene andere is,

dan dat hij dezelve met eene genoegzame hoeveelheid zuiver water af-

wascht of doortrekken laat, en aldus tracht te bevrijden van het zee-

W^Wr eö vaSn 'de zoaten ; Welke uit hetzelve zijn terug gebleven ; waar-

na hij hen w^ederom doet droogen.

Gekommitteerden in aanmerking nemende , dat de opgegevene be^'

handeling verre af is van eene nieuwe uitvinding en overwegende, dat

de Rekwestrant geen middel heeft kunnen opgeven, waardoor de met

IWffwatet belöopen goederen, indien zij, zoo als veelvuldig plaats

treeft, ^niet ikcbts met zeewater of deszelfs 'beftanddeelen'doortrokken

of vermengd zijn, maar daardoor in hunnen aard en in hunne hoeda-

nigheden eene aanmerkelijke verandering ondergaan hebben , wederom
::'} '^ kun»
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kunnen verbeterd en tot gebruik gefchikt gemaakt worden, waren van'

oordeel, dat den Rekwestrant, op grond van eene gedane uitvinding-

eener te voren onbekende handelwijs , het verzoek in deszelfs rekesti

vervat , geenszins kon worden toegedaan.

'iTJe Klasfe dit gevoelen hebbende aangenomea, is dien overeenkom"

ftig aan Zijne Excellentie, den Selcretaris van Staat voor de Binnenland*

fche Zaken geadvifeerd. — ;

• De Ileeren kops , bennet en reinwardt op den lö**"» van Louw-r

maand des jaars 1810 belast zijnde met het onderzoek eener nota enr

daartoe behoorende ftaaltjens , betrekkelijk het vervaardigen van katoen-

aardige doffen uit onderfcheidcne- moes en wilde planten, door zekeren»

Heer angelo, te Trieste, aan het Oostenrijksch Gouvernement gepro-

poneerd , en op last des Konings van Holland door Zijne Excellentie ^

den toenmaligen Minister van Binnenlaudfche Zaken in dato 9 Louw*:

maand aan de Eerfte Klasfe ingezonden , vonden zich wegens het ach-;

terblijven der gevraagde informatien, eerst op den 2ift«" Julij des jaars'

1814 in ftaat gefteld, der Vergadering te berigten, dat de onderneming;

van den Heer angelo destijds, toen de informatien gevraagd wierden,!

in eenen bedenkelijken flaat was en niet veel goeds beloofde; dat dd
Heer angelo , bij den voortgang van dezelve , zich zeer onverflandig»

gedragen heeft en dat hij ten laatfte , na de aan hem , tot het voort«i

2«tten van zijne onderneming, door het Oostenrijksch Gouvernement
toevertrouwde fommen vcrfpild te hebben, in flilte ontweken is. ,;(j

Dat overigens de door hem vervaardigde katocnaardige doffen wel-

goed en bruikbaar geweest waren , doch dat dé hoeveelheid van dezelve

te gering was, om de kosten van inzameling der planten, en van het.

bereiden der doffen uit dezelve, te kunnen goed maken. ;:-i,(

De Klasfe alzoo in deze uitvinding van den Heer angelo niets vin--

dende, dat ter aanbeveling aan onze Regering zou kunnen dienen.

Ba heeft

>£
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heeft goedgevonden , deze zaak , waarover reeds meer dan een Beduur

yerloopen was, verder onaangeroerd te laten, onder dankzegging nog-

tans aan Heeren Rapporteurs voor het medegedeelde in dezen^

Van weinig meer waarde mag men de uitvinding rekenen, waarop

zicli CAROLus LEONARDus zuiDERHOuDT liet voorflaau. Deze man

zich afgevende met het prepareeren en verkoopen van zoogenaamde

Varkenswol f vervoegde zich bij zijne Koninklijke Hoogheid den Souve-

rein, der Nederlanden met verzoek , om een uitfluiiend octrooi voor

vijftien jaren op deze zijne voorgegevene uitvinding en de leverantie

zyner ftofFe tot vulling van matrasfen bij alle 'sLands inrigtingen, waar

dezelve anderzins met paardenhaar gevuld worden.

' Eurgemeesteren van Amfterdam , in »wier handen het Rekest van

zuYDERHouDT door den Heer Kommisfaris • Generaal van Binnenland-

'fche Zaken geftcld was, de gedachten der Eerde Klasfe hierop ver*

langende, werd deze zaak Kommisforiaal gemaakt aan de Heeren paets

VAN TROOSTWYK, KOPS CU VAN EYs. Die wcidra bevonden, dat verre

af, dat de Rekwestrant de uitvinder van die bewerking met het var-

kenshaar zijn zoude , te Lcyden en elders hiervan fabrijken beflpnden

,

en onder anderen zelfs te Amftcrdam pieter berkman , wonende op

de Noordermarkt , zich hiervan geneerde; dat alzoo het verzoek om

uitfluitend octrooi als van zelve verviel.

: En wat de ftof betreft, dat zij bij lange niet gelijk flaat met het

paardenhaar en -«onder vermenging niet wel te gebruiken js ; dat zij

om den hoogen prijs vag, het laatstgemelde veelvuldig gebezigd wordt

tot vervalfching, doch geenszins, omdat zij in deugd het paardenhaar

evenaart.

Er viel dus weinig moeite, om de Eerfte Klasfe aan Heeren Burge-

meesteren als hare gedachten te doen opgeven , dat het verzoek van

zuYDERuoüDT ZOU bchoorcn te worden gewezen van de hand.

:

-
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• Een der jnoeijelijkfte en voor het Vaderland belangrijkfte voordellen

ontving de Eerde Klasfe van den Heer Direkteur der Indirecte Belas-

tingen in het Departement der Zuiderzee op den /\A^^ van Lentemaand

dezes jaars.

De vorige belasting op de binnen- en buitenlandfche gedeftilieerde

vochten, bij publicatie van den a^üen December des jaars 1813 gear-

resteerd en op nieuw in werking gebragt zijnde, was daartoe noodigi

de juiste overeenkomst tusfchen de hoeveelheden van onderfcheidene

fterkte van zoodanige vochten te kennen. Gemelde Direkteur zond dan

aan de Eerfte Klasfe eenige (lukken, daartoe betrekkelijk, benevens ee-

nen areometer of vochtweger , door kleman vervaardigd, met dringend

verzoek om de overeenkomst tusfchen de hoeveelheden der wijngeest-

houdende vochten na te gaan en van hare bevinding proces - verbaal uit

te leveren.

De Eerde Klasfe vond goed, deze ftukken aan te nemen en de Mee-

ren VAN swiNDEN , vROLiK en REiNWARDT uit tc noodigcu , oui haat

te dienen van berigt. De eerde werkzaamheid dezer kommisfie bedond

in het beproeven des vochtwegers en deszelfs vergelijking met eenen

tweeden , welke zij zich langs eenen eigen weg had aangefchaft. Dit

werktuig door de openbare beambten gebruikt wordende tot het bepa-

kn van derkte graad , was zulks vóór alles van belang. Zij vonden

beiden goed , en volkomen aan eikanderen zoo als ook aan dien van de

Bataaffche Apotheek te beantwoorden. "

Achter diezelfde Bataaffche Apotheek een^ tafel geplaatst zijnde, op

welke wordt opgegeven de, hydrodatisch bepaalde, eigendommelijke

zwaarte der vochten voor eiken graad, tot welken de vochtweger in

eene gegevene vloeidof zinkt , zoo vonden Gekommitteerden daarin een

gereed middel, om de juiste hoeveelheid van water en abfoluten alcohol

te bepalen^, die in de onderfcheidene vochten van verfchillende fpeci-

fieke zwaarte bevat is. .... .

B 3 :' Dan
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rDan de bedoelde overeenkomst tusfchen de fpecifieke zwaarte en de

betrekkelijke hoeveelheid van water en alcohol laat zich niet naar eene

tegelmatige progresfie berekenen; alzoo er niet flechts over het alge*

meen, bij de vermenging van alcohol en water, eene inkrimping of

vermindering van volumen der vermengd wordende vochten plaats heeft

,

maar deze inkrimping ook voor elke verfchillende evenredigheid van al*

cohol en water, en in eiken verfchillenden graad van warmte eigenaar*

dig verfchillende is , zoodat in dit opzigt elk in de evenredigheid der

beftanddeelen onderfcheiden mengfel van alcohol en water, als een bij-

zonder of eigenaardig ligchaam moet befchouwd worden, aan hetwelk

in eene bepaalde temperatuur een bijzondere graad van digtheid of fpe«

cifieke zwaarte toekomt.

De Natuurkundigen hebben dit reeds vóór lang ingezien en uit dien

hoofde noodig geoordeeld, proefondervindelijk, dat is , waterweegkun*

dig de eigendommeiijke zwairte der verfchillende mengfels van water

en alcohol te bepalen. Lowitz te Petersburg, en meisner te Wee*

fien , verdienen hierom bijzonderen lof.

Gekommitteerden hebben echter van hunnen arbeid geen gebruik

kunnen maken , omdat daarbij , althans in die van lowitz , de mate

der inkrimping, of de vergelijking van het volumen der vochten vóór

en na de vermenging niet is opgegeven; en omdat die mengfels ver-

vaardigd en daarna, ten opzigte van derzelver digtheid, bepaald zijn

in eene temperatuur, aanmerkelijk hooger, dan diegene, welke bij

*s Lands wetten als de gemiddelde is aangenomen.

De kommisfie is daarom genoodzaakt geweest naar andere middelen

om te zien en meent dezelve gevonden te hebben in de uitvoerige ta-

fels, welke op last van het Engelsch Gouvernement, door de Heeren

Slagden en gilpin , te Londen , vervaardigd , en in het tweede ftuk

dér Philofoph. .Transactions voor 1794 geplaatst zijn.

Het is met behulp van deze tafels en van die, welke achter de.

.1 Phar.
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Pharmacopoea Batava te vinden is, dat Gekommitteerden gedaagd zijn,

om aan den wensch van den Heer Direkteur der Indirekte Belastingen

te beantwoorden en eene eigene tafel te ontwerpen , waarop zoo voor

het binnen- als buitenlandsch gedeftilleerd , naauwkeurig zijn opgegeven

3e hoeveelheden alcohol of zuivere wijngeest, welke in onderfcheidene

mengfcls van water en alcohol bevat zijn, en alzoo een vasten maatftaf

aan de hand te doen, waarna de belasting kan bepaald worden.

De konimisfie eindigt haar rapport met de aanmerking, -dat, offchoon

de opgcgevene wijze van bepaling der overeenkomst bij gedellilleerde

vochten van onderfcheidene fterkte voor het bepaalde oogmerk, waartoe

baar onderzoek was ftrekkende , mag voldoende geacht worden , door

dezelve echter niet altijd de hoogde naauwkeuiigheid zal kunnen be-

reikt worden en wel voornamelijk uit hoofde der moeijelijkheid, om al«

tijd zoodanige vochtwegers te verkrijgen, welker buizen of halzen in

hunne geheele l^igte van eene zelfde dikte of middellijn zijn, terwijl

toch de graden op de fchaal van denzelven naar eenen gelijken aflland

zijn verdeeld. Maar dat ter bereiking van een hoogeren graad van juist-

heid boven anderen de voorkeiu' zouden verdienen zoodanige vochtwe*

gers , welker graden, voor elk werktuig in het bijzonder, telkens proef-

ondervinderlijk bepaald zijn en tevens dadelijk de procenten van waren

alcohol in de verfchillende mengfeis van alcohol en water doen kennen;

hocdanige vochtwegers het eerst door j. b. richter zijn voorgeflageii

en thans in Dtiitschland op vele plaatfen ingevoerd.
;

De Eerde Klasfe zond dit uitvoerig bewerkt verflag, waarvan ik ge-

tracht heb U , Geachte Medeleden , in deze fchets eenig denkbeeld te

geven , aan den Heer Direkteur der Indirekte Belastingen , die hetzelve

fchijnt te hebben overgebragt bij bet Departement van Financiën , ten

minfte wierd door eene verëerende Misfive van den Heer copus van

CATTENBURG, Raad bij het Departement van Financiën voor de Indi-

rekte Belastingen, der Klasfê kennelijk, dat haar rapport bet onderwerp

vaa
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van ernftige deliberatie uitmaakt bij het Gouvernement, en dat haar

van derzelver uitflag onverwijld zal worden berigt.

s

Buiten deze flukken, waarop de Eerfte Klasfe ten diende van het

Gouvernement is werkzaam geweest, vindt zij zich nog vereerd met

de volgende lastgevingen.

i". Autorifatie van Zijne Koninklijke Hoogheid, onzen geëerbiedig-

digden Souverein , om te examineren zekere tafelen van vergelijking en

andere flukken, betrekkelijk de maten en gewigten en uitnoodiging

,

om in een uitgewerkt rapport, uiterlijk binnen den tijd van zes maan-

den aan Hoogstdenzelven te doen kennen alle de voor- en nadeelen,

gelijk ook de moeijelijkheden , zoo voor den handel in het algemeen

,

als voor het burgerlijk leven in het bijzonder, welke er zouden kunnen

ontftaan uit de invoering van een gelijkvormig ftelfel van maten en ge-

wigten , in plaats van het groot getal maten en gewigten hier te Lande

in gebruik , met opgave levens van de bepalingen , welke de Eerde

Klasfe tot het invoeren van zoodanig een ftelfel noodig zoude oor-

deelen.

a". Rekest van jacob fluit, Timmerman te Utrecht, houdende

verzoek, door eene fubfidie te worden in ftaat gefield, om zeker door

hem uitgevonden werktuig, gefchikt voor molens en andere werken, te

kunnen vervaardigen.

3". Rekest van louis rosset , Koopman te Lyon , ter bekoming

van een fpeciaal en uitfluitend privilegie tot het oprigten en uitoefenen

binnen dezen Staat, eener fabrijk van netten tot de haringvisfcherij , te

vervaardigen door middel van een door hem , zoo hij zegt , uitgevonden

werktuig , waarmede vijftig mazen op eenmaal en te gelijk zouden wor-

den geflagen.

. 4'. Een brief des Heeren stipriaan luiscius te Delft, aan Zijne

i'Lf Ko«
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Koninklijke Hoogheid den Souverein der Nederlanden , ten einde door

Hoogstdenzelven de noodige orders worden gegeven, om door Batho»

meters of Zeepeilers, naar het door hem bij gemelden brief aangebo<

den model vervaardigd, en gemeenfchappelijk met de perfonen, welke

Zijne Koninklijke Hoogheid daartoe zoude mogen benoemen, op het

een of ander Lands-fchip de nóodige proeven te doen nemen.

De Eerfte Klasfe heeft voor elk dezer (tukken reeds Kommisfarisfen

benoemd en ziet binnen weinig tijds derzelver verdag te gemoet , dat

mij voor een volgend jaar nieuwe ftof zal opleveren ter mededeelinj

van hunne onafgebrokene werkzaamheden. ,

i De werkzaamheden der Klasfe zijn echter verre af van zich enkel te

bepalen bij het volbrengen van opgedragene lastgevingen door het

Gouvernement. Hoe zeer dezelve vele navorfchingen en bemoeijingen

eifchen , rekenen echter hare Leden zich niet ontflagen van de ver-

pligting , om door eigene bijdragen mede te werken tot vermeerdering

en uitbreiding dier wetenfchappen , welker beoefening heu is aanbe-

volen.

In het afgeloopen jaar wierden de meesten dezer bijdragen aangeno-

men onder de aangebodene ftukken; weinigen dienden flechts tot een

wetenfchappelijk onderhoud in de vergaderingen der Klasfe of zij wierden

terug genomen door de Schrijvers, om bij nadere bewerking en voltooi-

jing op nieuw te worden ingeleverd.

Onder deze foort van Verhandelingen wilde ons geacht Medelid, de

Hooglceraar bonn, betrekken zijne voorloopige fchets van eene be-

fchrijving der bijzonderheden , door hem bij het ontleden van eenen

Oratig-Outang van Borneo , in den jare 1794 van dat dier waargeno-

men ; vergeleken met de afbeeldingen van een Chimpanzé , Pongo\

Jocko , Homo Syheftris , man of v/ood en Orang , door tulp, tyson,

EDWARDS, DE BUFFON, SCHREIBER , LE CAT , BLUMENBACH, AUDE-

C BERT
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voortrefFelLjken Natuuronderzoeker, wijlen den MooglüL'raar camper.^

die, ingevolge zijne ontleedkundige nafporingen, ten bcfluite als on«

derfcheidende kenmerken van den Orang van Borneo vastftelde, dat

dit dier van den mensch onderfcheiden was, door het onvermogen tot

den opgeregten gang en door deszelfs bijzonder fpraaktuig; en van alle

ttidere aapfoorten door het gemis van nagels op de groote teenen der

achterpooten en derzelver onderlleunende tweede duim kootjes ; terwijl

intusfchen aan den Orang - üutang ^ het onderwerp dezer voordragt,

bij deszelfs leven door den Heer van marum, en door wijlen den

Heer oskamp , die duimnagels zijn waargenomen, naar luid van ein

berjgt door den eerstgcnoemden geplaatst in den Letterbode van den

iSden November 1793 en door den laatden in zijne Verhandeling over

dit dier, met eene afbeelding, gevolgd naar de fchilderij van den

Heer a. de lelie. Diezelfde Orang -Outang van Borneo, door den

Heer bonn na den dood ontleed zijnde , wierden er nagels aan de

groote teenen der achterlte pooten en onderfteunende duimkootjes gevon-

den, gelijk zij nog zigtbaar zijn aan het geraamte van dat dier, het-

welk in het kabinet van den Heer brugmans is overgegaan, en ook

de nagels bewaard gebleven aan het vel van het opgezette dier, in de

verzameling van den Heer eonn berustende.

• Ter bevestiging van het gezegde , vertoonde de H«er bonn het ge-

raamte van eencn dergeliike Orang- Outang van Borneo, v<56r vele

jaren door Dr. onymos , in 's Gravcnhage , vervaardigd , aan hetwelke

mede bewijzen van kleine nagelkootjes aanwezig zijn , maar vooral de

pleister afgietfels van kop en pooten , onder deszelfs oog , na den dood

van het dier, daarop gevormd.

De vergelijking dezer bewijzen met die van den Heer camper , de-

den den Heer bonn vermoeden, dat er een tweederlei Ibort dezer

Jockeos of Orang 'Ouiangs op Borneo beilaat; of wel dat, naar de ge-

dachten
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dachten van Dr. oskami*, welligt deze dieren btj bet befnoeljeti huuner

nagels die der groote teenen afbijten. . :

Deze fchets doet ons met verlangen te gemoet zien de volkomens

bcfchrijving van dit onderwerp en ons de hoop koesteren, dat deza

waardige grijsaard ons niet zal verlaten , zonder eenige zyner lettcp«

vruchten aan het Inftituut van Wetenfchappen te hebben toegewijd, 3: -i

De Heer glavimans verkoos tot vervulling zijner (pireekbeurt eenfe

vergelijking van fcheepspompen , klom van de eenvoudigfte tot de meer

zainengeftelde op , en begreep dezelve in eene oordeelkundige vergely»

king. Hij wierd vooral hiertoe gebragt door reeds vroeger genomen»

proeven met eene nieuw uitgevondene fcheepspomp , waarvan hoog was

opgegeven in zeker Engelsch werkje en die als model ook in de daad

veel goeds beloofde; doch in het groot vervaardigd en in werkinj

gebragt zijnde , zoo geheel ontviel aan de verwachting , dat men zich

genoodzaakt vond derzelver gebruik als volftrekt onmogelijk te befchou»

wen. De Heer glavimans herhaalt hier juist ter pas de meermalen

gemaakte aanmerking , dat men dikwerf geheel verkeerdelijk , uit proe»

ven in het klein , tot de bruikbaarheid en het nut eens werktuigs ia

het groot befluit, Eene herinnering, waaraan men in het beoordeelen

van werktuigen naar modellen niet te vast houden kan.

Die lust mogt hebben met deze hoog opgevijzelde fcheepspomp na-

der bekend te worden , vindt dezelve in het kabinet des Inftituuts,

waaraan de Heer glavimans haar benevens eenige andere zeer net be-

werkte modellen, en keurige teekeningen wel heeft gelieven te fchcui.'

ken.

Het oxygenium of de zoogenaamde zuurftof als het beginfel van alte

zuurheid aanmerkende , zoo had men bij analogie ook deszclfs aanwe-

zigheid bij het zeezoutzuur vooronderftelt, fchoon het nog niet gelukt

C a was.



was , de bafis van het zeezoutzuur te kennen of de zuurftof daarvan af

te fcheiden. Wat meer is : daar men gevonden had , dat bij eene ge-

lijktijdige ontwikkeling van zuurflof-gas en zeezoutzuur- gas eene bij-

zonder en onderfcheidene foort van luchtvormige vloeiftof ontftond, die

wel in vele gevallen fommige eigenfchappen met de zuurdof en met het

zeezoutzuur gemeen had, maar in anderen van deze beiden geheel ver-

fchilde, had men aangenomen, dat het zeezoutzuur boven en behalve

de zuurftof, die men in deszelfs zamenflelling vooronderftelde , zich

nog met een meerder deel zuurftof konde vereenigen en hier van daan

die eigenfchappen verkreeg , welke het van het gewone zeezoutzuur on-

derfcheidt. Reden , waarom men het in dien ftaat den naam van gas

muriatique oxygené of oxy-muriatique gegeven heeft.

In dezen ftaat van twijfel over de eigenlijke beftanddeelen van het

zeezoutzuur trad [de beroemde Engelfche Scheikundige davy voor met

het gevoelen, dat het muriatique oxygené, het zoogenaamd overzuurd

zeezoutzuur, hetwelk men tot hiertoe voor eene zamenftelling van zee-

zoutzuur en zuurftof gehouden had , als een beginfel op zich zelve te

befchouwen is , dat door de vereeniging met waterftof het gewone zee«

zoutzuur daarftelt.

Dit gevoelen van davy gaf ons fcherpzinnig Medelid, den Heer

PAETs VAN TROOSTWYK , aanleiding tot het ontwerpen eener reeks

van proeven , die hg in gemeenfchap met den Heer lauwerenburgh
heeft genomen, en der Klasfe medegedeeld.

. Ik zou noodig hebben deze gcheele reeks van proeven te ontwikke-

•len, om U, Geachte Medeleden, door uiteenzetting het verfchilpunt

duidelijk te maken. Om U echter niet geheel onkundig te laten vaa

de voornaamfte fchijven , waarover het loopt, zal ik mij bepalen bij een

enkel voorbeeld , door hetwelk de Scheikundigen tot nu toe de aanwe-

zigheid van het oxygène in het gas oxy-muriatique hadden willen be-

Swijzen. Ik bedoel de verandering , die er bij de verbranding van de

zwa«



Zwavel en phosphorus in dit gas plaats heeft, waardoor de eèrfle ii)

zwavelzuur , de andere in phosphorzuur verkeert. Eene verandering , die

'niet anders, dan door de verbinding van zwavel èn phosphorus met

zuurftof kan gefchieden, en welke zuurftof, volgens de gewone theo-

rie, niet dan van het gas oxy - muriatique kan afkomflig zijn.

• Bij de theorie van davy , moet men in dit geval de toevlugt nemen

tot het klein gedeelte waterig vocht, dat zich in hèt gas onthoudt,

lals ook tot eene dubbele verwantfchap , waardoor hetzelve wordt ont-

leed, namelijk, door de neiging, die de zwavel of de phosphorus

hebben , om tot zuur te veranderen , waardoor zij de zuurflof van dit

•klein gedeelte vochts afTcheiden, en die, welke het oxy -muriatique

heeft, om het ander beftanddeel van dit vocht , de waterftof, te beko-

men en met hetzelve tot zeezoutzuur over te gaan.

Men ziet dus , dat de theorie van davy haren voornamen fteun vindt

in het water of vocht , dat men nimmer geheel van eenig voorwerp

kan afzonderen of uitfluiten, en alzoo, dat in alle gevallen, waar men

de mogelijkheid van het aanzijn eener waterige vloeiftof moet toeflaan

,

zij de mogelijkheid behoudt , om alle de verfchijnfelen , die tot deze

zaak betrekking hebben , uit de decompofitie van dit vocht te verklaren.

Het kwam er dus op aan, proeven uit te denken, die het overwigt

aan een van beide theorien konden geven , en het punt van verfchil

tot gelijkheid brengen. Bij alle proeven , uit welke men de aanwezig-

heid van de zuurftof bij het gas oxy -muriatique gemeend heeft te be-

wijzen , is zulks gefchied bij gevolgtrekking. Doch wij zagen zoo even

,

dat DAVY met even gemakkelijke gevolgtrekking zulks afleidt uit de

verbinding van het oxy- muriatique met de waterflof en het vrij wor-

den der zuurftof. Men verlangt alzoo eene proef, waar de zuurftof,

welke men vrijmaakt, uitfluitend moet hebben toebehoort aan het gas

oxy -muriatique. De Heeren van troostwyk en lauwerenburgh
kwamen tot dezelve, door muriate oxygené de mercure of bijtende

C 3 kwi^



kwik in water op te losren en vervolgens door middel van luchtzute

potas neder te ploffen. De oxyde of inetaalkalk vervolgens afgewasfea

en gedroogd zijnde, beproefde men door middel van hette gas uit te

drijven. En indedaad het gelukte hen, zonder dat eenige opheffing

plaats had, daarvan zuurftof-gas te bekomen, terwijl de kwik, in

evenredigheid Van Het uitgedreven gas, zijn metallieken ftaat hernemen»

de , te gelijk vloeibaar wierd.

Nu eenmaal op den weg zynde , om tot het bedoelde oogmerk te

geraken, miste het hen niet, en op eene fynthetifche , en op eene

«nalytifchc wijze , nieuwe kracht bij te zetten aan het gevoelen , dat de

zuurftof een werkelijk beftanddeel uitmaakt van het gas oxy-muriatique.

• Het belang der wetenfchappen vordert , dat deze Heeren hunne ge»

voelens meer algemeen kenbaar maken en aan den wensch der Klasfe

gehoor geven, om dezelve onder de haar aangebodene werken te doen

rangfchikken.

,? Sedert eenige jaren wordt het te veldflaande Rogge -koorn, tegen

bet tydftip van rijpwording, in fommige ftreken van ons Vaderland,

doch wel bijzonder in den omtrek van Grocnlo ^ Reurlo en Hengelo

aangetast door eene eigenaartige ziekte, welke in de laatde zoodanige

verwoestingen heeft aangerigt , dat men noodig oordeelde , ons waardig

medelid , den Heer bennet uit te noodigen , om zich met het bepalen

dezer ziekte en der middelen tot afwering en genezing wel te willen

bezig houden.

Dit belangrijk onderzoek gaf gelegenheid tot eene voordragt aan de

Eerfte Klasfe van deszelfs bevindingen. Vernomen hebbende, dat de

rogge , der rijpheid naderende , bij geheele ftreken , fomvvijlen in eenen

enkelen nacht , bevangen wordt door eene ten uiterst fijne roodachtige

zelfflandigheid , aldaar honingdauw genaamd , en door dezelve zoodanig

tangetast, dat ook de meest beloovende akkers niet alleen zeer weinig,

j maar
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fBsar daarbij nog uitermate flecfat zaad opleveren , was zijne eerlle zorg ^

op de halmen zelve den aard der ziekte op te fporen.

Na vooraf te hebben doen opmerken, dat zij niet weJ aan honig-

daauw is toe te fchr^ven , omdat bij denzelven nooit verfchijnfelen wor*»

den waargenomen, gelijk aan die van het zieke rogge- graan, en w
daarenboven geene reden beftaan kan, dat de honigdaauw zou verkie-

zen de rogge op de reeds genoemde plaatfen uitfluitend aan te doen,

terwijl die van andere ftreken wordt vrijgelaten , begeeft zich de Meer

BENNET tot het onderzoek der ziekte. De menigvuldige kleine ver-

hevenheden , waarmede de halmen , van den wortelkuoop af tot in de

baarden der ijle aaren toe, bezet zijn, deed als van zelve het vermoe-

den ontdaan, dat eenig cryptogamisch gewas hier als voedfelroovend te

befchuldigen ware. Maar een dikwerf herhaald en telkens denzelfdea

uitflag gevend onderzoek', deed eindelijk dit vermoeden geheel verdwij-

nen en in deszelfs plaats de oorzaak der ziekte van dierlijken aard

ftellen.

Immers bleek ten i'. bij aanmerkelijke vergrooting, dat de vermoed*

cryptogamifche plantjes ontwijfelbare opzettingen waren van de buiten-

fte rok des halms;

a". dat bij het openen dezer verhevenheden duizende ovale eltjê$

te vinden waren , die alle overeenkomst fchenen te hebben met de

eitjes van die infekten uit de orde der neuroptera^ welke tot de ge-

flachten der Cynips of wel van de Tenthrtdo , der Sirex of misfchiea

der Muscae behooren. Van welke allen echter die der Cynips, zoo aU

dezelve bij reaumür in het Vierde Deel zijner Mémoires PI. s, N".

9. zijn afgebeeld , het meest overeenkomen met die van het Rogge-

graan ;

3". dat alle deze eitjes over het geheel nog verkeeren in het eerfte

begin hunner ontwikkeling, zijnde in de meesten het corculum als het
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ware maar even zigtbaar, bij velen zelfs niet. De tijd zal waarfchijn--

lijk hunne verdere ontwikkeling aantoonen;

4". dat de bladen en bultende bekleedfels der halmen het meest

door het ongemak zijn aangedaan , doch wel bijzonder even boven en

onder de zoogenaamde halmknoopen.

• 5». dat het binnenfte of de holte der halmen vrij is van deze ziekte»

Uit welk alles gemakkelijk het befluit valt op te maken , dat de

ziekte van de Rogge, federt eenige jaren te Groenlo en naburige ftre»

ken waargenomen , niet aan honigdaauw , maar aan de beleediging van

infekten en de onberekenbare menigte van voedfel roovende infekten-ei-

jeren fchijnt te moeten worden toegefchreven ; als waardoor fchier langs

de geheele oppervlakte der plant het zoogenaamd cellenweeffel bezet is.

Dat ook alle de verfchijnfelen , zoo van het eerst ontdaan dezer graan*

ziekte, als van derzelver volkomene uitwerking op de zekerde natuur-

kundige gronden hieruit gereedelijk verklaard en voldoende afgeleid kun»

nen worden. De oorzaak van dit natuurverfchijnfel beftaat alzoo naar

alle waarfchijnlijkheid alleen in de groote vermenigvuldiging van een tot

hiertoe onbekende foort van zeer kleine infekten , die waarfchijnlijk , zoo

als iets dergelyks weleer en meermalen bij de bekende fabelachtige

bloed- koorn- en zwavelregen plaats had , als in eenen nevel bijeen

vergaderd , op het graan en andere nog lagere gewasfen neervallen , als»

dan door het toevouwen hunner vleugels zich niet flechts rood van

kleur voordoen, maar ook door het afgeven van eenig vocht op de door

hen aangeroerde planten, zeer kleine roode flippen achterlaten, de

bultende rokken der roggebladen en halmen met hunnen pijl of angel

wonden , die rokken of uitwendige bekleedfels opblazen of van de eerst

daai'onder liggende rok tot kleine , verhevene , langwerpige blaadjes ver

wijden, en onder deze alsdan hunne eijeren in eene onberekenbare me;-

nigte nederleggen.

De
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De Heer bennet gaf der Klasfe gelegenheid zijne ftellingen te toet*

fcn aan de voorwerpen zelve, welke hem tot het vervullen dezer

fpreekbeurt gelegenheid gegeven hadden. Wij hopen, dat een voortge.

zet onderzoek alles tot zekerheid zal brengen en tevens een middel

doen vinden , om deze geduchte kwaal te beteugelen en geheel uit te

roeijen.

Uit de Journalen van mursinna, von hufeland en stark, doch

vooral uit de befchrijving van fr^nz heinrich martens, de uiteenloo»

pende gevoelens gebleken zijnde over de gefteldheid der wanfchapen teeldee-

len van zekere maria dorothea derrier, en dit mensch voor eeni-

gen tijd zich in Amfterdam bevindende , nam de Heer vrolik deze ge-

legenheid waar, om eene vergelijking dezer gefleldheid met die van an-

dere vermoede tweeflachtige teeldeelen op het voorwerp zelve in het

werk te (lellen en der Eerfle Klasfe voor te houden.

Uit dezelve meende hij te mogen befiuiten, dat, hoezeer dit mensch,

op den ouderdom van ongeveer vijf en dertig jaren, nog van een teeder

maakfel was, echter de vorm der borstholte, de lengte van het borst-

been , de gedaante der fleutelbeenen , de breedte der fehouders , de

geringe afftand der onderde onware ribben van den kam der darmbeen

nen en al het overige beengedel als met den vinger terug wezen op

het mannelijk gedacht , terwijl ook de gedeldheid der borden , der

voorarmen en die van andere deelen volmaakt met die eens mans over-

eenkwam. Zijne flaauwe oogen, de ijle vlasbaart en vorm der dijen

alleen, waarbij nog twijfelachtig die van den hals en het ftrottenhoofd

kan gevoegd worden, fchenen iefs vrouwelijks aan te duiden, te wei-

nig nogtaus, om daaruit, bij het gemis der wezenlijkde kenmerken ee-

ner vrouw , het gedacht dubbelzinnig te maken.

Onder de ftukken , die in onze Vergaderingen aanleiding gegeven heb-

D den
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ben tot wisreling van gedachten, moet ik nog noemen éen brief van

^n Heer serrurier , waarbij hij de aandacht der Klasfe inroept op

den groei van klaver op plaatfen, waar men niet berekenen kan, dat

immer te voren klaverzaad is geworpen of.zich jselve zou kunnen ge-

eaaid hebben* 'fr'" Diiirjü'r-' r.^-^^'<> iv

De vergadering vond goed den Schrijver te herinneren , aan eene dis-

fertatie van den Hoogleeraar brugmans , ad quaestionem ab Illustri

Academia regia fcientiarum divionenfi propofitam- „ Quaenam funt plan-

^ tae inutiles et venenatae, quae prata inficiunt, horumque diminuunt

^ fertilitatem ; quaenam porro funt media aptisfima illis fubstituendi

^ plantas falubres ac utiles , nutrimentum fanum ac abundans pecori

^ praebituras." Als waarin de Klasfe niet twijfelde , of er zou eenig

licht tot opheldering van het voorgedragen natuurverfchijnfel te vindenzijn.

Ook behooren tot deze zelfde foort van werkzaamheden eenige losfe

aanteekeningen van den Heer blanken , wegens natuurverfchijnfelen

,

ontdekt bij het graven naast het Nieuwe Diep aan den Helder, vooral

beftaande in het vinden van korte boomftammen of tronken, op de

diepte van lo, ii ^ 12 voeten, beneden de tegenwoordige gewone

zee -vloeden. Waarop befloten is, den Schrijver te verzoeken, zijne

aanteekeningen in' eene Memorie bijeen te brengen; en, met de voor-

beelden geilaafd, der Klasfe wel te willen aanbieden.

Daarmede eindigt mijn Verflag van die ftukken, welke de Leden niet

begeerd hebben , dat voor als nog onder de aangeboden Verhandelingen

zouden worden opgenomen. Een rijker oogst van zoodanigen , als der

J^lasfe tot nader onderzoek wierden voorgelegd, vervangt dezelve. Niet

op allen echter hebben zich Gekommitteerden reeds verklaard. Ik zal

haar daarom in een tweeledig overzigt moeten nemen, of als beoor-

deelde ftukken , of als zoodanigen , waarop het advies van Gekommit-

teerden nog wordt ingewacht.

On-
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Otader de beoordeelde Verhandelingen komt mij in de eerlle plaatft^

voor A. p. R. c. VAN DER BORCH VA^f VERWOLDE, vcgens den toe'

[land van den landbouw in dorre en afgelegene flreken van het Ko»<

ningrij'k Holland, De voorname bedenkingen, welke in deze Verban»

deling gevonden worden, waren bijzonder ontleend uit het ftelfel vai»

grondbelasting, gedurende het Koningfchap van Holland ingevoerd. Dit

ftelfel nu door andere grondlasten vervangen zijnde , zoo zijn alle aan»

merkingen, die daartegen mogten zijn in te brengen, vervallen; waar-

door dan ook de bedoeling des Schrijvers zou gemist worden, wanneer

dit Uuk in deze tijden wierd door den druk gemeen gemaakt.

De Heer driessen der vergadering hebbende ingezonden: eenige

aanmerkingen van zich en van den Heer strating , omtrent zekere

ziekte der Peerenboomen ^ in 1812 en bevorens buiten Groningen

waargenomen , en deze. ziekte dezelfde zijnde , als reeds vroeger door

anderen befchreven en later door den Heer van barneveld op nieuw

is gadegeflagen , wierd goedgevonden , den Heeren driessen en stra-

ting te berigten, dat deze kwaal haar oorfprong verfchuldigd is aan

de verfpreiding van een allerfijnst , roestkleurig ftof uit het Lycoperdon

cancellatum , eene foort van paddeftoel , welke zich bij voorkeur op de

bladen der peerenboomen hecht. Dat tot voorkoming en uitroeijing van

gemelde befmetting nuttig is het afkrabben, zuiveren en afwasfen der

boomftammen en derzelver takken , waarop zich het ftof dezer padde*

ftoel ophoudt , en voorts door het verbranden of verwijderen der bla-

den, op welke die uituasfen vermenigvuldigd waren. Wordende deze

Heeren wijders verwezen naar hetgeen bréeder is opgegeven in den'

Konst- en Letterbode van den jare 1813, N». 51 en 52.

Op eene Verhandeling van den Heer o. vrolik, over het voorlig'

gen van den achtervand der pisblaas , gepaard met eenen aangeboren

D a darm'
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darmfistel, behaagde het Gekommitteerden , te berigten , dat zij daarin

gevonden hadden eene zeer naauwkeurige en zaakrijke befchrljving en

ontleedkundige befchouwing van eene zeer bijzondere wijziging van die

misvorming, welke onder den naam van omkeering der pisblaas of ook

wel van aangeboren blaasgebrek bekend is; dat de Schrijver zijne ge-

dachten omtrent den aard van dit gebrek zeer bondig voorgedragen

hebbende , hetzelve als eene oorfpronkelijke misvorming befchouwt , en

der aandacht overwaardige bewijzen opgeeft voor zijn gevoelen, het-

welk zeer bcfcheiden vergeleken wordt met dat van zijnen beroemden

voorganger, ons uitmuntend Medelid, den Heer coNNt

Zij befluiten hun berigt, met te advifercn , om dit ftuk bij de eerst-

komende gelegenheid in de werken des Inftituuts te laten drukken j met

welk advies zich de Klasfe heeft vereenigd.

De feriën of reekfen maken een zeer gewigtig deel uit van de (lel-

kunde. Vele Schrijvers hebben over dezelven gehandeld. Het bepalen

van den algemeenen term en van de fom derzelve hebben vooral de

wiskundenaars bezig gehouden. Het getal dergeuen, die over de in-

terpolatie of tusfchenvoeging van termen gehandeld hebben, is minder

groot, niettegendaande het uititekend nut van die interpolatie in de

Sterrekunde en ook in verfcheidene vakken der Natuurkunde. Hoogst-

vvelkom was daarom eene Verhandeling van den HeerFLORVN, over

het /ommeren en interpoleren van Arithmetifche feriën.

Den korten inhoud te geven van eene Verhandeling als deze, welke ge-

heel uit algebraiTche formules en numerifche voorbeelden beftaat, is

niet wel mogelyk. Maar zoo de volmaaktheid eener Verhandeling van

dien aard afhangt, theoretisch i°. van de eenvoudigheid der grondbe-

ginfelcn ; a". van de duidelijkheid en kortheid der bewijzen; 3". van

de eenvoudigheid en fraaiheid der formules; 40. van derzelver volledig-

heid: en bovendien praktisch van de gemakkelijkheii, waarmee die

for.
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formules op alle voorkomende gevallen kunnen worden toegepast, mits-

gaders van de keuze van voorbeelden en derzelver aantal en verfchei-

denheid , lijdt het geen twijfel , naar het oordeel van Heeren advifeurs

,

dat er tot nog toe geenc Verhandeling befliaat over hetzelfde onder-

werp, welke ten opzigte van alle die vereischtens, in vergelijking kan

komen met deze. Zij konden dan ook geen oogenblik in twijfel ftaan ,

der Klasfe te raden, dit uitmuntend werk met hare goedkeuring te be-

vestigen en tot het uitgeven van hetzelve te befluiten. Hetgeen zij,

om het te algemeener nuttig te doen zijn en gemakkelijker verkrijgbaar

te maken, wenschten, dat afzonderlijk gefchiedde, gelijk zulks voor

een werkje van den Heer aeneae en voor de géodéfifche operatiën van

den generaal krayenhoff gefchied is. Dat echter dien onverminderd

in het hiflorisch gedeelte van de handelingen der Klasfe zoodanige mel-

ding van dit ftuk zou behooren gemaakt te worden , als eigenaardig gc-

fchikt zal zijn , om hetzelve naar waarde te doen kennen.

Toen de Heer k roy, in het Eerfte Deel der Verhandelingen onzer

Klasfe , de waarneming gaf van eene zonderlinge zenuwziekte , vond

hij , dat het wel der moeite zou waardig zijn geweest , den aard dezer

ziekte nader te onderzoeken en dezelve met waarnemingen van ande-

ren, welke met haar eenige overeenkomst hebben, te vergelijken, om
het buitengewone, hetwelk hier plaats heeft, des te duidelijker, aan

te toonen. Den tijd hem toen ontbroken hebbende , voldoet hij nu

hieraan in het onderzoek van den aard, de eigenfchappen ^ oorzaken

en onderkenning dezer zonderlinge ziekte,

In dit onderzoek handelt de Schrijver eerst over de benoeming en des

aard der ziekte ; ten tweede over hare eigenfchappen en verfchijnfels

;

ten derde over de oorzaken ; ten vierde over ^e onderkenning. Het

laatfte deel is verre weg het uitvoerigfle. In het geheele (luk en vooral

in dit laatfte deel hecrscht een zeer ruimen voorraad van bijeengezochte

D 3 waar-
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waarnemingen van anderen ter vergelijking met het hoofdvoorwerp

,

vooral dienende, om het zonderlinge en zeldzame van hetzelve ten

fterkfte te doen uitkomen en bewonderd worden.

Gekommitteerden befchouwen dit zoo rijk nofographisch ftuk als eene

nadere opheldering en vervolg op het vorige, en zijn van advies, dat

het even zeer eene plaats verdient onder de werken van het Inftituut^

om verder te dienen ten nutte van het algemeen en deszelfs kundige

beoordeeling.

Al fpoedig na de vestiging van het Hollandfche Inftituut van Weten»

fchappen enz. , boodt de Heer serrurier , derEerfteKIasfe eene Verhan-

deling aan over den Landbouw , als vetenfchap befchouwd. Verfchei-

dene omftandigheden liepen zamen, om het uitbrengen van advies over

dit (luk te vertragen. Wij verheugen ons daarom te meer, in ftaat

te zijn, het gevoelen van Heeren Gekommitteerden, hetgeen de Klasfe

hier, gelijk doorgaans voor het hare aanneemt, te kunnen vermelden.

Zij oordeelen , dat in deze Verhandeling oogpunten zijn aangewezen

,

waaruit de Nederlandfche landbouw nimmer is befchouwd geworden

,

en die verdienen algemeen te worden bekend gemaakt. De landbouw

wordt hier als wetenfchap in een nieuw en zeer voordeelig licht ge-

plaatst, en deze Verhandeling bezit alzoo een vereischte, hetwelk in de

ftukken dezer Klasfe gevorderd wordt. Daarenboven heeft dezelve nog

dit aanprijzensvvaardige , dat, daar nog geen ftuk betrekkelijk den land-

bouw door de Klasfe is in het licht gegeven, deze Verhandeling tot

eene zeer bekwame voorbereiding , en als het ware , tot eene algemeene

Inleiding kan dienen voor alle verdere ftukken wegens dit onderwerp,

die door haar den druk waardig gekeurd zullen worden.

Het oogmerk, om de wetenfchap van den landbouw hierdoor alge-

meen te bevorderen, inzonderheid zullende bereikt worden, wanneer

deze Verhandeling op zoodanige wijze vvierd uitgegeven, dat dezelve

- • voor
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voor allé flanden en klasfen gemakkelijk verkrijgbaar wordt gefield, is

befloten, haar op zoodanige wijze en formaat ter drukpers te leggen,

als omtrent het werkje van den Heer aeneae heeft plaats gehad , on-

verminderd derzelver vermelding in de gefchiedenis van de handelingen

der Eerfte Klasfe. —

Wij komen tot eene Verhandeling van den Heer van swinden, tca

titel voerende : huvgens , uitvinder der Slingeruur-werken. Na korte-

lijk de nuttigheid eener naauwkeurige tijdsbepaling en de gebrekkelijk»

heid der middelen, in vroegere tijden hiertoe aangewend, te hebben

opgegeven, verhaalt ons de Schrijver de ontdekking van den beroemden

GALiLEUS, omftreeks den jare 1630, wegens de Theorie des flingers

én hoe deze daarvan terftond een nuttig gebruik wist te maken, om

den tijd met meer naauwkeurigheid af te meten. Dit waren enkele of

losfe flingers , met geene uurwerken verbonden , en hierom aan het

dubbel gebrek onderworpen, dat de llingeringen moesten geteld en,(

om hunne vertraging, van tijd tot tijd door een ftootje tot hunne vori-»

ge flingering terug gebragt worden.

Een vernuft , als dat van huygens wierdt vereischt , om deze gebre-

ken te verhelpen. Hij viel in 1656 op de gedachten, om de uurwer-

ken , waarvan de raderen door een gewigt in beweging gebragt wor-

den , met flingers te voorzien, en liet zulks aan verfcheidene derzelven

bewerkfl:elligen j waardoor de nuttigheid dezer uitvinding terfl:ond en bij

een ieder blijkbaar wierd.

Huygens maakte nimmer een geheim van zijne uitvindingen, en dus

ook niet van deze zijne zoo voortreffelijke verbetering der uurwerken»

Hij gaf niet alleen terftond eene korte befchrijving daarvan in het licht,

'maar deelde ook deze zijne ontdekking mede aan de voornaamfte ge-

leerden , waarmee hij in briefwisfeling was,' en ontving deswegens de

grootfle toejuichingen, blijkens de brieven aau hem toegezonden,

waar-
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Waarvan de Heer van swinden de echte aflchriften èrx uittrekfels

overlegt, terwijl de Sterrekundigen niet nalieten, om van deze verbe-

terde uurwerken , bij het doen van waarnemingen ,
gebruik te maken.

Het kon niet misfen, of eene zoodanige nuttige uitvinding moest

zich fpoedg wijd en zijd verfpreiden en aanleiding geven, dat verfcheL»

den Horologiemakers , zoo hier te lande als elders, haar namaakten,

hoewel niet overal met denzelfden goeden uitflag, waardoor fommigen

zelfs de eer dezer vinding aan huygens trachteden te ontnemen of te

betwisten.

In Italië vooral wierd openlijk beweerd, dat huygens niets anders

verrigt had, dan hetgene galileus , ofwel zijn zoon vxncenzio on-

der deszelfs geleide , zou voorgefteld hebben. Waartegen zich huy-

gens , in het jaar 1673, op eene deftige, maar zedige wijze verdedigd

heeft.

Dan ruim negen jaren later, te weten in 1680, gaf de vermaarde

Scheikundige j. j. becker , een traktaatje in het licht , waarin hij ftel-

lig verzekert en de perfonen noemt, die hem daarvan getuigenis heb-

ben gegeven , dat het ecrfte flingeruurwerk in den geest van galileus

te Florence zou vervaardigd en dat er een exemplaar van naar Holland

zou gezonden zijn.

Dit verhaal wierd fcdert door velen geloofd en door onderfcheidene

Schrijvers overgenomen, vooral in eene opzettelylce lofrede op gali-

leus, in 177a uitgekomen.

Door al dit fchrijven is er tot hiertoe een groote twijfel overgeble-

ven over het wezenlijke van deze uitvinding , en over de juiste bcpa-

l'ng van hetgeen men dienaangaande aan galileus en aan huygens

in het bijzonder hebbe toetefchrijven. Om dit nu eens vooral uit te

maken , en in het helderst daglicht te ftclien , heeft de Heer van-

swinden zich de moeite gegeven, om uit den overgebleven fchat

van handfchriften , beftaande uit eigene aanteekeningen van huygens

en
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èn eene groote menigte van brieven , aan hem gefchreven en toegezon^"

den , die in de Bibliotheek der Leydfche Akademie , ter onfterfeltjke ge-

dachtenis dezes grooten Mans, zorgvuldig bewaard worden, al datgene

te verzamelen en ons bekend te maken, hetwelk dienfiig kan geacht

worden, om in dezen het "ware van het voorgewende te onderfcheiden

en onzen huygens op eene nu ontegenfprekelijk gcwordene wijze, bij

alle onpartijdigen , in de eer der uitvinding van de flingeruurwerken te

bevestigen.

De Klasfe, belang (lellende in de handhaving der eer van een der

grootfte Vernuften , welke ons Vaderland heeft opgeleverd , heeft deze

Verhandeling, die bovendien zoo vele tot hiertoe onbekende zaken ben

vat, tot de gefchiedenis der wetenfchappen betrekkelijk, met dankzeg,

ging aangenomen en befloten , dezelve , vergezeld van de bijlagen eti

afbeeldingen, onder hare werken in het licht te geven.

Sedert de wiskunftenaars de goniometrifche en trigonometrifche lijnen y

dat is, die lijnen, welke onder de namen van Sinus ^ Cofinus , Tangent

y

Cotangent enz. , tot het meten van hoeken of cirkelbogen gebruikt vvor'.

den, door algebraïfche formules hebben beginnen uit te drukken, en ver-»

volgens deze , naar de regelen der (Iclkunde , verfchillende gedaanten ie

doen aannemen , om ze gemakkelijker in de praktijk te kunnen gebrui-

ken; waarin men onbedenkelijk veel aan den grooten euler verfchuldigcf

i's; is men er minder op bedacht geweest, de eigenfchappen dier lij-

nen op eene fynthetifche wijze uit den aard zelve des cirkels af te lei«

den, gelgk te voren door ptolomeus in zijn \Almagestum gedaan is»

Wiens voetfpoor des te meer verdient gevolgd te worden, dat deze.

wijze in zich zelve zeer eenvoudig is en ook regtftreeks leidt tot het-

geen men begeert. •'' >»36 '[

Hoe meer nu door velen der hedendaagfche wiskundigen de fyntheti-.

fche trant der Ouden uit het oog verloren wordt, hoe meer prijs men

1£ moet
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moet ftellen op alles, wat de waarde derzelve kan doen kennen en te*

vens aantoonen, hoe hetgeen door analytifche, het zij eenvoudige, liet

xi) zamengeft^lde formules wordt uitgedrukt, ook door de eenvoudige

fynthefis der Ouden kan gefchieden. Men behoort zulke overbrengin-

gen als eene ware aanwinst voor de meetkunde te befchouwen.

Eene dergelijke aanwinst voor de meetkunde . en wel eene zeer aan-

zienlijke, biedt de Heer floryn aan in zijne befchouwing van eene

merkwaardige algemeene eigenfchaf des cirkels. De eigenfchap zelve

wordt door dit algemeen voordel uitgedrukt.

„ Indien men den omtrek eens cirkels in een willekeurig getal gelijke

„ deelen fnijdt, en uit alle deze deelpunten, op eenige naar wtlgeval-

„ len getrokken middellijn, perpendiculairen trekt, zoo zal de fom van

„ alle deze perpendiculairen in beide halve cirkels even groot zijn."

De Heer floryn bewijst zulks eerst op eene zeer eenvoudige wijze

voor de verdeeling des omtreks in 2 , 3 , 4 , 5 , 6 gelijke deelen , en

daarna gaat hij over tot een algemeen bewijs. Dit wordt ontleend uit

de leer der middelbare afftanden , eerst door carnot opgegeven , daarna

door l'huillier uigebreid. Weshalve de Schrijver als een lemma het

algemeene van die middelbare afftanden doet kennen; en vervolgens

daarvan eene toepasfing op zyn algemeen bewijs maakt.

De bewijzen van den Heer floryn bezitten alle mogelijke volmaakt-

heid. Want zij zijn zeer eenvoudig, regt fynthetisch en uit de een-

voudigfte gronden der meetkunde ontleend. Overal ftraalt er een regt

mathematisch genie op het trelFelijkst door. De Eerfte Klasfe kwam

hierom gaarne tot het befluit, om deze Verhandeling eene plaats te

doen bekleeden onder hare werken.

Het voordel , betreffende eene voorname eigenfchap des regthoekigen

driehoeks, onder den naam van Theor€ma yun F^thagoras httoimd^

is
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is alle wiskundigen zoo bekend , dat men in den eerften opflag verwon-

derd zou kunnen (laan , in eene geleerde MaatfchappLj , als deze , daar»

over te hooren handelen , en zich ligt zou diets maken , dat er over het*

zelve niets nieuws meer te zeggen valt. Maar geheel anders zal mea

daarover oordeelen , als men de zaken uit het ware oogpunt befchouwt.'

Men werkt tot de volmaking en de wezenlijke uitbreiding der mathema-

tifche wetenfchappen niet alleen, wanneer men dezelve met verhevene-

en moeijelijke , nieuwe voordellen verrijkt , maar ook , wanneer metv

het verband van vcrfchillende , in den eerden opflag van elkander ver-

wijderde en fomtijds geïfolcerde voorftcllen nagaat; aantoont hoe zij,

minder het een van het ander, dan wel alle van een algemeener grond-

bcginfel afhangen, dat in zich waarlijk alle die vcrfchillende gevallen

bevat; wanneer men daardoor de bewijzen vereenvoudigt en dikwijls

gemakkelijker en treffender maakt. Diezelfde zorg geeft meestal aan-

leiding tot het ontdekken van nieuwe eigenfchappen , die men nog niet

ontwaart , of niet ontwikkeld had.

Het is uit dit oogpunt , dat men ecne Verhandeling moet beoordeelen •

van den Heer bangma , ten titel voerende : Eenvoudig betoog van het voor-

ftel van Pylhagoras , op eene algemeene wijze voorgefield , mitigaders ee»

tiige andere eigenfchappen des regtlijnigen driehoeks , daartoe betrekkelijk*

Om de regte waarde van dit betoog te doen kennen , zou het van

belang zijn te laten voorafgaan hetgeen door pappus , commandinus ,

doch vooral door castillon verrigt is tot het ontwerpen van een al-

gemeener voordel. Wij vertrouwen echter, dat ten dezen de verzeke-

ring zal kunnen voldaan, dat de Heer bangma zijn doel bereikt heeft,

om het voordel van pvthagoras op eene algemeene wijze voor te

ftellen langs eene geheel eigene manier, door namelijk uit de hoeken

der grondlijn , van eenigen driehoek , hoe ook genaamd , loodlijnen op

de tegenoverdaande zijden te trekken, en de Parallelogrammen te befchou»

wen, welke alsdan op die zijden gevormd worden uit dezelve en der-

£ % zei-
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zelver deel, dat tusfchen den derden hoek en die loodltinen' begreperf

is. Uit die eenvoudige befcliouwing klimt hij trapsvvijze op, totdat

hij aan het algcraeene voorflel komt, waarvan de drie bewuste voorftel»

len van euclides, dat is, het 4jïïs van het Ifte lioek en het 12de

en 13de van het 11de Boek, flechts gevolgen zijn. Hij doet zulks zon-

der eenige andere propufitie ter hulpe te nemen in zijne bewijzen , dan

die, welke de gelijkheid betreft van Parallelograramen, op gelijke grond-,

lijnen en tusfclien dezelfde paralellen befchrevea.

Deze bewijstrant is des te opmerkelijker, dat uit dezelve een belang*

tijk Theorema volgt, hetwelk anderzins niet, dan uit de leer der ge-

lijkvorniige driehoeken en der proportien bewezen wordt; te weten,

dat de loodlijnen uit ieder der hoeken van een driehoek op de over-

naande zijde getrokken , zich in één flip fnijden , en wat meer is , dat

dit.de reden bepaalt, waarin die loodlijnen elkander verdeelen : voor«

ftellen , die op zich zelve merkwaardig zijn. .

De Heer bangma befluit zijne Verhandeling met nog een ander

voorftej, d«n regthoekigen driehoek betreffende, meer algemeen te ma-

ken; namelijk, dat de vierkanten, op de zyden van een regthoekigen

driehoek befchreven, onderling tot elkander ftaan, als de aangrenzende

Hukken der fchuinfche zijde, op dezelve afgefneden door de loodlijn,

uit den regten hoek nedergelaten. Hij toont aan, dat hetzelfde tweeder-

lei wijze voor alle fcheef hoekige driehoeken plaats heeft; en zoo wor-

den, uit eene wel bewezene waarheid altijd meer anderen afgeleid.

Gekonimitteerden waren van oordeel, dat even als de Akademie van

Berlijn eene foortgelijke Verhandeling van den beroemden castillon

waardig gekeurd heeft , om door den druk gemeen gemaakt te worden

,

de Eerfte Klasfe van het Inftituut deze Verhandeling van den Heer

BANGMA eene plaats in hare uit te geven werken zou behooren te ver*

gunnen.

. Met welk, oordeel zich de Klasfe heeft vereenig^»

» :
; c In
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Het Eerde Deel der VerhanJelingen onzer Klasfe vindt zith een o«<«

werp van den Heer goudriaan, om door een eenvoudigen toe/lel aan dg

Jchutfluizen de belangrijke eigenfchap te geven , dat ^tj het doorfchut*

ten, het fchutwater voor een groot gedeelte weder, op den boven- boe*

zem terug gevoerd worde. In het Verdag, hetgeen ik de eer had op

de Algemeene Vergadering
. van het jaar 18 ii voor te lezen, gaf de

Eerde Klasfe haren wensch te kennen , dat de Heer goudriaan fpoe-

dig in de gelegenheid mogt gebragt worden, om, door eene dadelijke

uitvoering, dit zijn ontwerp te kunnen beproeven, en alsdan van

zijne bevindingen een nader Verflag aan de Klasfe mede te deelen,

Offchoon nu deze gelegenheid zich nog niet. heeft . opgedaan , heeft

de Schrijver echter getracht aan hetzelfde oogmerk te voldoen, door

de noodige proefnemingen in het werk te Hellen met een naauwkeurig,

onder zijn opzigt vervaardigd, model, hetwelk hij met opzet zoodanig

heeft doen zamenftellen, dat hij de bijzondere werking der onderfchei-

dene deelen met juistheid heeft kunnen bepalen, en daardoor zich def

te meer van het geheele uitwerkfel verzekeren.

Van deze zijne verrigtingen , te gelijk met de verbeteringen, waartoe

deze hem aanleiding gegeven hebben , heeft hij in eene Tweede Verhan»

deling der Klasfe kennis gegeven onder den titel: Aanmerkingen over

het nemen van proeven met modellen van werktuigen in het algemeen

en verflag van de zoodanigen, als in het bijzonder genomen zijn met

een model van den toeflei , door hefxelk de fchutfluizen de belangrijke

eigenfchap kunnen verkrijgen , dat bij de doorfchutting het j'chutwa'

ter voor een groot gedeelte weder op den boven - boezem terug gevoerd

wordt.

Wij kunnen niet wel in de bijzonderheden dezer Verhandeling tre.

den, maar moeten ons vergenoegen met het berigt, dat de berekenin-:

gen en gevolgen, door den Heer goudriaan daaruit afgeleid , allezins

juist zijn, en dat deze proefnemingen ons leeren, dat, met behulp van

£ 3 dien
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dien toeftel , omtrent dé helft van het fchutwater wederom op den bo-

ven -boezem zal worden terug gebragt , en dat alzoo de verwachting van

het nut dezer uitvinding, gelijk hetzelve in de Eerfte Verhandeling al-

leen op theoretifche gronden is opgegeven, geenszins als overdreveu

öioet befchouwd worden.

Ook voegt zich de Eerfte Klasre gaarne bij de aanmerkingen, welke

de Schrijver heeft voorgedragen , om , bij de uitvoering van dit ont«

werp in het groot, de meest mogelijke uitwerking te verkrijgen.

De Heer ooijdriaan heeft dan zijne zich voorgeftelde taak, op

eéne allezins voldoende wijze , volbragt en daarmede een nieuw bewijs

gegeven van zijnen fchranderen geest , waardoor hij zich van de bekende

werktuigkundige beginfelen tot zijn oogmerk weet te bedienen. Zijne

Verhandeling kan bovendien tot eene proeve en tot een voorbeeld ver«

ftrekken van de wijze, waarop men in het algemeen de uitwerkfelen

van eenig werktuig, uit proefnemingen met een model in het klein»

behoort te berekenen, en heeft dan ook, van dien kant befchouwd,

hare nuttigheid.

Het befluit, om dit ftuk onder de werken van de Eerfte Klasfe des

Inftituuts op te nemen, zal daarom gereedelijk door een ieder worden

toegejuicht.

Ons tegenwoordig Medelid, de Heer bangma, welke zijne achting

voor het Inftituut reeds kort na deszelfs aanwezen aan den dag heeft

gelegd, met aan de Eerfte Klasfe eene doorwrochte Verhandeling aan

te bieden oyer het vinden der breedte door buitenmiddags waarnemin»

gen, bewees andermaal in het voorjaar van 1813 eene dergelijke hulde

aan de Klasfe, door aan dezelve die fraaije Verhandeling over den

bYandfpiegel aan te bieden , waarvan ik nu verflag zal doen. Ik zal

in'ij echter in dit verflag bij het algemeenc moeten houden , omdat de

Verhandeling geheel gevestigd is op mathematifche formules, uit de

• ^ ver-
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verhevene wiskunde ontleend, en deze de kern en kracht derzelve uit*

makeo.

Om echter den inhoud van dit (luk eenigzins te leeren kennen, zal

ik doen opmerken , dat alles uit twee eenvoudige gtondbeginlels , b$|

«en phyfisch, het ander mathematisch, wordt afgeleid. (,.

Het phyfisch grondbeginfel is, dat licht en warmte evenredig zijo

aan de digtheid der ftralen, en derhalve, dat de warmte op ongelijk^

afllanden in eene omgekeerde verdubbelde reden is dier afftanden of

der oppervlakten, welke de ftralen befiaan.

Het mathematisch grondbeginfel is, dat ieder ftip van den brandfpie»

gel de top uitmaakt van een kegel ftralen, welke de oppervlakte der

zon tot bafis heeft , en waarvan gevolgelijk de tophoek zoo vele minu»

ten en fekondcn bevat, als de fchijnbare middellijn der zon bedraagt;-»

dat verder alle die kegels, volgens de bekende wetten worden terug

gekaatst; dat deze terug gekaatste kegels eikanderen doorboren; en bij

gevolg, dat een deel der ruimte, waarin zij zich bevinden, aan velen

gemeen is; dat derhalve dat gedeelte, hetwelk men de brandruimte

zou kunnen noemen, die plaats zijn moet, waar de grootfte hitte of

branding gefchiedt; en dat eindelijk, indien deze ruimte, door de af-

metingen des fpiegels tot een enkel ftip kan gebragt worden, dat ftip,

hetwelk alleen het grootst aantal ftralen ontvangt, het brandpunt de»

fyiegels zijn zal.

r: , Uit die grondbeginfels leidt de Heer baNgma eene algebraïfche

aequatie af, welke de omftandigheden en rigting der terug gekaatste

ftralen van eiken kegel bepaalt. Hij doet opmerken, hoe die ftralen

door hunne onderlinge fnijding die kromme lijnen voortbrengen , welke

JIscHiRNHAus , de eerfte die ze in 1682 gadeOoeg , cau/iiquei par

rcfiexion of brandlijnen genoemd heeft, welke naderhand het onderwerp

der diepfte en vevhevenfte befpiegelingen van leibnixs, ran jam jïflR-

«ouLLi en andereu zijn geworden. av 4: i- . „
:..

.

"
tt»



C 40 )

•Uit deze berchouwing dier brandlijnen leidt dé Schrijver doof keurige''

formules af: i'. Iioe de beide takken van iedere brandlijn zich veree--

nigen en een keerpunt maken op het midden van den radius des fpie-

gels; a". hoe alle de keerpunten van alle die brandlijnen gelegen zijn"

in een cirkelboog, die uit het middenpunt des kloots met deszelfs hal-

ven radius getrokken wordt; 30. welke op den as des fpiegels de af-

(tand is van zeker flip, hetwelk naderhand blijkt het ware brandpunt

des fpiegels te zijn ; afftand , welke van den fpiegel af te rekenen,

kleiner is , dan de helft van den radius , en die afneemt , naar mate de

fchijnbare middellijn der zon grooter wordt; 40. daarna befchouwt de

Heer BANGMA de brandruimte zelve en hare limiten, hij bepaalt de,

opening, welke de fpiegel hebben moet, om aan het brandpunt de

grootfte hoeveelheid ftralen mede te deelen en gevolgelijk dddr de groot»

fte digthcid en de grootde hitte te doen geboren worden. Hij bere-

kent insgelijks uit dezelfde grondbcginfeis, welken graad van digtheid

de dralen in dat flip, hetwelk voorheen voov brandpunt gehouden

\vierd, bezitten. Dit gedeelte doet de fchranderheid des Schrijvers de

grootfte eer aan. •

Bij die gelegenheid toont hij, waaruit de dwaling voortfpruit , welke

het brandpunt op de helft des radius ftelde; hij berekent ten overvloe-

de , hoe groot de digtheid der dralen in dat gewaande brandpunt is

,

en vindt dezelve Hechts 5I of iets minder, dan de f te zijn van hetgeen

in het ware brandpunt plaats heeft. Welke befchouwing hèm als' van

^zelve brengt tot het oplosfen der vraag, waarom de hitte, die in het

brandpunt zoo verbazend groot is, op eenen zeer ..geringen affiand

daarvan zoo weinig beduidt. iiiufa.) :;;;

' De Heer eangma toont aan, hoe en in welke rede de hitte af-

'neemt in de verfchillende flippen van den as , en komt door fchoone

formules tot dezen algemeenen regel: „dat de digtheid der firalen op

„ elk punt van den as, hetzij dit punt tusfchcn het brandpunt en den
•'*-*

y, fpie-
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„ fpiegel , of wel aan den anderen kant van het brandpunt gelegen is

,

„ gevonden wordt, als men het vierkant van den radius deelt door

„ het vierkant op den dubbelden afftand van dit punt tot het middel*

„ punt van den radius, mits deze afiland niet kleiner zij, dan een

„ tiende deel des radius." Welke regel door den Schrijver in tafel

gebragt is.

Dit afgehandeld hebbende, gaat ons verdienflelijk Medelid verder}

hij berekent eene tafel van digtheden, die men verkrijgt door fpiegels

van verfchillendö openingen, met oogmerk, om daardoor de kracht van

verfchillende fpiegels te beoordeelen.

Uil zijne theorie volgt, dat, welke de opening des fpiegels zij, al-

tijd de grootfie digtheid in het ware brandpunt plaats heeft j vervol-

gens, en dit zal wonderfpreukig voorkomen, dat er in de brandruimte

een zeker vlak is, waarvan de afftand en de diameter bepaald worden,

waarop de digtheden in het midden en op de uiteinden bijna dezelfde

zijn. Waarom de Schrijver van gevoelen is , dat de grootfte branding

in dat vlak van eenparige digtheid zal plaats hebben, hoewel de digt-

heid daar iets geringer is , dan in het brandpunt zelve. Daar nu dat

vlak wat verder van de oppervlakte des fpiegels afligt, dan de flippen,

tusfchen welke alle de terug gekaatste ftralen de geringde ruimte be-

flaan, volgt, dat men de grootfle werking des fpiegels moet gewaar

worden, zoodra het beeld van de zon door het uit elkander loopen der

flralen begonnen is groot te worden.

Na de klootfche fpiegels onderzocht en eene geheel nieuwe theorie

van dezelve voortgebragt te hebben , behandelt de Schrijver de parabo-

lifche brandfpiegels , welke als brandfpiegels volmaakter gehouden wor-

den, dan de klootfche. Hij bewerkt deze ftof op dezelfde wijze , als

de voorgaande en volgens dezelfde grondbeginfels. Hier is bijna alles

nieuw.

Gij bemerkt , Geachte Medeleden , uit dit , hoewel onvolledig verflag
,'

F ge-
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genoegzaam, dat deze Verhandeling eene geheel nieuwe en verhevene

theorie bevat, en overbelangrijk is, om in de weriten des Inrtituiits te

worden opgenomen; tot welk beduit de Klasfe dan ook op de verëe*

rendlèe. .wijze is gekomen.

De lengte der Rijnlandfche Roede , welke zich op het Obfervatorium

der Leijdfchc Akademie bevindt, wierd in het jaar 1807, door eene

daartoe benoemde Kommisfie, waarvan wijlen de Heer aeneae Lid

was, plegtig in mêtre-maat bepaald: en door den Koning van Holland

als maatftaf aangenomen. Hoewel nu hieruit volgt, dat het twaalfde

gedeelte daarvan voor den Rijnlandfchen voet moet gehouden worden,

rees bij den Heer van svvinden eenige twijfel, of wel dat twaalfde

gedeelte volkomen overeenkomt met de lengte van dien voet, welken

de Heer lulofs uit zijne proeven over de lengte van den enkelen flin-

ger, als zijnde den waren Rijnlandfchen voet, afgeleid hadt. Hij gaf

daarover eene kleine Verhandeling in het licht , en nam alle gelegenhe-

den waar, die zich opdeden, .om de zaak te beflisfen. Zoodanigen

meende hij gevonden te hebben , toen hij met den Heer ekama twee

Biaatftaven op het gemelde Obfervatorium ontdekte , die hem voorkwa«

men door lulofs in zijne proeven gebruikt geweest te zijn, en uit

wier onderzoek hij zich voorftelde , dat de zaak beflist zou kunnen

worden. Ons Geacht Medelid vertoonde die twee ftaven in eene der

Vergaderingen van de Klasfe , ontwikkelde zijne bedoelingen , en deed

een fchriftelijk voorftel, dat het der Klasfe behagen mogt, eene Kom-
misfie. te benoemen:

-•.1°. otn te beoordeelen, of de gemelde ftaven die zijn, welke lulofs
befchreven en gebruikt heeft;

, . a°. om de lengte derzelve ftaven , met de meest mogelijke naauw-

keurigheid en plegtigheid, op den Comparateur van den Heer aeneae
te willen meten, ten einde alzco derzelver lengte ia mêtre maat uit

te
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te drukken en om van hare bevindingen aan de Klasfe rapport té

doen.

De Heeren floryn , krayenhoff en bangma, welke zich met de-

ze Kommisfie belast hadden , verflag doende van hunne bevindingen

»

meenden te mogen verklaren: i°. dat er geen redelijke twijfel beftaan

kan, of deze zijn dezelfde ftaven, welke de Heer lulofs befchreven

eI^ gebruikt heeft; en wat a". derzelver lengte betreft, dat bij dè

naauwkeurigde meting hen is gebleken , dat de lengte van de grootfte

fiaaf is 1072 millimêtres en ^lis deelen, en van de klcinfte 967 milli«

mötres en f||a deelen.

Kommisfarisfen wijders in overweging hebbende gegeven , dat aan

den Heer van swinden een autentiek extract van hun rapport zou

worden uitgereikt, ten einde zijn Hooggeleerde daarvan, ten allen tij*>

de, zoodanig een gebruik zou kunnen maken, als hij zal vermeenen te

behooren , is dien overeenkomftig befloten.

In het Verflag des vorigen jaars het oordeel der Klasfe opgevende

over het Précis hijiorique des obfervations géodéfiques et astronomiques

faites en HoUande pour fervir de bafe ü la topographie de eet état\

actuellement réuni A la France^ par. Mr. krayenhoff, berigtte ik

te gelijk , dat de Klasfe in haar befluit , om dit fraaije werk met alle

daartoe behoorende tafelen en bijgevoegde kaart te doen , drukken , was

voorgekomen door eene Minifleriëele autorifatie , verleend op het depót«

generaal van oorlog, om dit Précis onverwijld ter perfe te leggen, en

den Schrijver de befchikking te laten over het aanmerkelijk getal van

driehonderd exemplaren ; dat de Heer krayenhoff, dank zeggende

voor de veiëerende wijze , waarop zijne Verhandeling bij het Hollandfche

Inftituut was opgenomen, aan elk der Leden van hetzelve, beleefdelijk

een exemplaar aanbood, zoodra het werk zoude zijn afgedrukt.

De gev/enschte verandering van zaken, in ons Vaderland voorgeval-

r a len.
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!en, deed het, zoo niet zeker, ten minden zeer waarfchijnlijk wor-

den, dat die Minifteriëele autorifatie haar beflag nimmer zou krijgen.

Hierom ftelde de Sekretaris voor, het befluit onzer Kiasfó als nog ten

uitvoer te brengen , en zoo fpoedig mogelijk dit allerbelangrijkst (luk in

het licht te geven, al ware zulks met eenige geldelijke opofferingen.

Waarop is goedgevonden: i°. het voordel van den Sekretaris aan te

nemen en mitsdien den Heer krayenhoff te verzoeken , de inleiding

zijner Verhandeling zoodanige kleine veranderingen te doen ondergaan,

aIs hij zal noodig oordeelen , om het als een voKlrekt Hollandsch voort-

brengfel te laten verfchijnen , en hiermede allen fpoed te maken

;

2". den Sekretaris te autoriferen , tot den druk van dezelve de noo-

dige fchikkingen te treffen met eenen boekvcrkooper, al ware zulks

met eenige opoffering van geld.

Ik kan hier bijvoegen , dat deze autorifatie niet te vergeefsch ver-

leend is, en wij binnen kort in het bezit zullen geraken van een

werk, waarop ons Vaderland roem mag dragen.

Dat bij ons allen een gelijke wensch beflaan moet naar het in het

Jicht verfchijnen der overige Verhandelingen, die met de goedkeuring

der Klasfe bekrachtigd wierden , laat zich genoegzaam afleiden uit der«

zelver belangrijken inhoud, welken ik U in eene flaauwe fchets heb

trachten voor te dragen. De Eerde Klasfe was op deze uitgave reeds

lang bedacht, doch eenige noodwendig vooraf te bepalen fchikkingen

waren hinderlijk aan hare begeerte , totdat het gundig beduit , het-

geen de verdiendelijke Voorzitter dezer Algeraeene Vergadering ons

heeft medegedeeld , op eens een einde maakte aan alle zwarigheden

,

en ons het gebruik der Gouvernements- ürukkerij ter vrije befchikking

ftelde. Gelijk de dankbaarheid van het geheel Inftituut daardoor wordt

opgewekt, zoo gevoelt zich de Eeri'te Klasfe bovenal verbonden aan

den
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den Algemeenen Sekretaris van Staat voor deze gunftige beftemming
harer wrrken.

Terwijl deze Verhandelingen voor den druk worden gereed gehou-
den , wacht de Klasfe het oordeel van Gekommitteerden in op de vol-

gende :

I*. FLORYN , Aanmerkingen over de beweging van vallende en lang»

hellende vlakken afloopende ligchamen , voor zoo verre zij door
den tegenftand der lucht en andere beletfelen vertraagd worden.

»•. VAN BARNEVELD, Waarnemingen betrekkelijk de geneeskundige

Electriciteit.

3®. VAN swiNDtN, over anagrammifche getallen.

4°. DRiEssEN, Natuur, en Scheikundige bedenkingen.

5?. FLORYN , over de uitzetting van het ijzer door de warmte.
6». DRIESSEN , Wenken over Natuur- en Scheikundige onderwerpen.

7'. c. BRUNiNGS, JUNIOR, Vcrtoog nopcHs een nieuwen ftelregel, ter

vergelijkende beoordeeling van werktuigen, bij welke dezelfde

beweegkracht op verfchillende wijzen gebruikt wordt.

i". c. L. BRUNINGS, Aauteekenlngen en waarnemingen ten aanzien

van de ijsftopping, welke men onderfield heeft plaats te hebben
in het Steurgat, in I^ouwmaand des jaars 1813.

9°- "~— Berigt aangaande de wijzigingen, welke defland-

hoogte der Nederwaal, mitsgaders van de Nedermaas, ondergaaa

heeft in derzelver benedenmonden , ten gevolge van de ftoppin-

ge, welke in gemelde benedenmonden, door het van boven af-

komend ijs , ontftaan is,

:o«. EKAMA, Verhandeling over de parabolifche fpiegels, en astrono-

mifche waarnemingen, zoo van hem zelven als van den 'Heer

ARISIf B.OELOFS.

F 3 11». VAN



Sïi'. VAN Evs en RErNWARDT, Verhandeling over dé Canadarche öf

Virginifche Popel. .1

"ia*. EKAMA, Drietal belangrijke voorftellen in de Sterrekunde , be«
ji>7 s'-j vattende 1*. oplosQng van het voorftei, om uit drie achtereen-

volgende hoogten van eene en dezelfde fter , benevens den vet-

loopen tusfchentijd , te bepalen de hoogte van de Pool of de

breedte van de plaats des waarnemers

;

-
• :

" i

1". het vinden van de poolshoogte en den tijd uit de waar-

nemingen van twee bekende frerrenj

3'. oplosfing van een nieuw voorftei , benevens de berekening

van voorbeelden , om door waarneming van twee fterren in een en

dezelfde verticaal , den middelbaren of ook waren tijd te vinden.

130. c. L. BRUNiNGS , Verhandeling, bevattende onderfc heidene

theörien omtrent het vermogen der waterleidingen, getoetst aan

de ondervinding.

14". VAN GEUNS , iets Over hèt loózen van aanmerkelijke fleenklompen

langs den menfchelijken pisweg, door de krachten der natuur.

15". VROLiK, ontleedkundige befchrijving van de zonderlinge misvor-

ming eener vrucht, ten einde acht maanden dragts geboren te

gelijk met een welgevormd kind.

16°. KOPS , over den invloed van het weder op den flaat der ge-

vvasfen.

17*. VAN MARUAf , ovcr dcn vegetalen oorfprong der fteenkolen,

18'. BRUGMANS, ovcr het lichten der zee op de Nederlandfche kusten.

'ip'. KRAYENHOFFi ovef het water «afvoerend vermogen of de capa-

citeit van het Pannerdenfche Kanaal bij alle waterllanden,

•
' ;, - ' '•

.. .i ."01

Van Korrespondenten des Inftituuts "heeft dé' Eerfte Kiasférdit jaar

niets ontvangen. Zij ziet het advies van hare Gckommitteerden te ge-

'inoet op de reeds vroeger ingezondene ftukken

:

I». Van



( 47 )

1*. Van den Heer huichelbos van liender , ov#r htt voordeel ,

dat er in het aanleggen van ijzeren rigchelwtgen , in plaah van het

graven van kanalen ^ zoude gelegen zijn.

2">. woLTMAN, Nouvelles remarques fur Ie cours naturel des rs»

vières et fur la maniere d'en regier les courbes convenables , tant i

Vtgard de Pétat permanent de leurs Hts , que pour Ie bien de la ««
vigation fluviale.

"^2*," wTTÏrwAAL i öV«r de aangelegenheid ^ dat op wiskundige gron'

den onderzocht en bepaald vorde, welk^ van de onderfcheidene foorten

van ploegen, de voorkeur verdiene, -

Toen op den aoflen Augustus des jaars i8ia de Eerfte Klasfe hare

goedkeuring fchonk aan het model van zekeren vervoerbaren telegraaf^

door den Heer h. w. kool haar ter beoordeeling aangeboden , uitte

zij niet te min den wensch , dat er , alvorens een volledig en definitief

oordeel te vellen over de hoegrootheid der krachten , die noodig zullen

zijn, om zoodanig een werktuig in het groot vervaardigd, op te rig,

ten, eenige proeven genomen wierden.

Ons Medelid de Conftructeur- generaal glavimans wierd verzocht,

eene daartoe ftrekkende Misfive aan den Heer Prefekt der Marine ter

hand te ftellen , en denzelven de noodige inlichtingen over den aard

van het werktuig en de bedoeling der Klasfe mede te deelen , ten einde

het nemen dezer proeven te bevorderen. Dan daar er na het verloopen

van èeri vol jaar, deswegens niets had kunnen verworven worden,

heeft de Heer kool zich op nieuw aan de Klasfe vervoegd, te ken-

nen gevende, dat hij in de gelegenheid zijnde, om die proeven op eene

partikuliere werf te nemen, daartoe gaarne zoude overgaan, indien de

Klasfe hem eenigzins in de kosten wilde te gemoet komen.

De Klasfe daarop gunftig befluitende en eene fomme van uitterlijk

zestig guldens daartoe bepalende , heeft deze proef in het groot plaats

ge-
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gehad op den lïden November des voorleden jaars, |in het bijzijn van

de Heeren van swinden, floryn, glavimans en rrayenhoff.

Deze Gekommitteerden in aanmerking genomen hebbende , dat deze

proef onder veel minder gunftige omftandigheden wierd genomen, dan

bij een volledig daartoe vervaardigden toeflel zou gefchied zijn , bragten

,

na alle deze omftandigheden der Klasfe fchriftelijk te hebben medege^

deeld , het volgend advies uit

:

Dat de goedkeuring, in het befluit van de Klasfe op den aoflén Au-
gustus i8i2 vervat, te we>en: „dat dit werktuig de goedkeuring der

„ Klasfe waardig is voor zoo verre de inrigting , de toerusting en alle

„de hulpmiddelen, door den uitvinder aangewend, betreft," na deze

proeven volledig en definitief zou behooren te worden bevestigd.

De Klasfe zich hiermede vereenigd hebbende , is den Heer kool een

affchrift van dit befluit ter hand gefield, en de gemaakte kosten, ten

bedrage van zestig gulden, te goed gedaan.

Onder de ftukken, die door partikulieren , geene Leden of Korrespon-

denten des Inftituuts zijnde , der Eerfte Klasfe wierden aangeboden

,

moet ik met bijzonderen lof melding maken van eene Verhandeling

van den Heer jacob de gelder , betiteld : Proeve over den waren

aard van den pofuiven en negativen toe(land der grootheden in de

Stelkunde en in de toepasftng van dezehen op de Meetkunde.

Door eene fchets van deze Verhandeling te geven, vrees ik. Geachte

Medeleden , dat uwe aandacht , die welligt reeds te lang is gaande ge-

houden , al te zeer vermoeid zou worden. Ik zal rekenen voldaan te

hebben , door U te verzekeren , dat de onderhoudende en voortreffe-

lijke wijze, waarop de Schrijver deze zijne taak behandeld heeft, een

nieuw bewijs oplevert van zijne uitftekende talenten , reeds , door des-

zelfs menigvuldige wiskundige gefchriften , achtervolgens aan het pu-

bliek bekend geworden. Doch ondanks de overtuiging hiervan, is het

der
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der Klasfe voorgekomen, dat de aard van dit werk, deszelfs uitgebreid-

heid en vooral het groot aantal der daartoe betrekkelijke en onmisbare-

figuren , niet gefchikt zijn , om hetzelve onder de werken van het In-

ftituut te kunnen bevatten. Zij was alzoo genoodzaakt, het haar

toegezonden handfchrift aan den Heer de gelder terug te geven, te

gelijk met een affchrift van het daarop uitgebragt rapport, ten einde

daarvan naar zijn welgevallen gebruik te maken.

Zij bedankte te gelijk den Scfirijver voor het aanbod van zijn werk

aan de Klasfe en noodigde hem dringend, om aan zijne belofte te vol-

doen wegens de inzending van het vervolg op dezen arbeid. Zij fpoor-

de hem overigens ten fterklle aan tot het doen drukken en uitgeven

van deze z'iine uitmuntende Verhandeling, waarvan men zich het groot-

fte nut voordek, vooral, wanneer die in eene meer algemeene taal

zou kunnen te voorfchijn treden.

Ik moet na dit alles nog ter kennis brengen van deze aanzienlijke

Vergadering, dat buiten den letterkundigen arbeid, die haar ter beoor-

deeling wierd aangeboden, aan de Eerfte Klasfe, nog eenige gefchea-

ken, tot vermeerdering der boekerij, zijn geworden, als:

i". Magazijn, toegewijd aan den geheelen omvang van de genees-

kunde , uitgegeven onder den titel van hippocrates , door de Rotter-

damfche Geneesheeren sander , walop , en wachter,
a'. HENRici ADOLFi scHRADER , Commentatio de Halophytis Pal-

lafii, refpectu inprimis ad Salfolam et Svaedam habito.

30. H. A. SCHRADER, genera nonnuUa plantarum emendata et ob-

fervationibus illudrata.

4'. G. vROLiK, Elenchus plantarum Hort! Mediti Amltelodamenfis,

anni 1814.
,,^v ,,

O 5». Ge.
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5**. Gedenkfchriften betrekkelijk tot het Kweekfchool voor de Zee-

vaart , te Amllerdam J791.

6'. Verflag der verrigtingen van Kommisfarisfen gedurende het jaar

1810 in Louw en Sprokkelmaand i8n, met alle de üukken tot de

vernielighig van het Kw^ekfchool betrekkelijk.

. 7''. Aanfpraak , gehouden in het Kweekfchool voor de Zeevaart te

Amfterdam , op den sBllen Februarij , ter gelegenheid van het wedef

oprigten van hetzelve gedicht, door j. h. van swinden.

8". vosMAER en oskamp. Verhandelingen over den OrangOutangi

aan de Klasfe gefchonkcn door den Heer bonn, bij gelegenheid zijnei?

voordragt over dit dier in eene Vergadering dezer Klasfe.

Buiten dit alles heeft de Eerfle Klasfe van het Inftituut voortdurend

blijven genieten de ongeveinsde achting en welwillendheid in de onder*

fcheidene betrekkingen, waarin zy tot geleerde Genootfchappen , ligcha-

aien van Staat of bijzondere Staatsperfonen geplaatst was. De uitnoo-

digingen tot openbare plegtigheden, de vleijendlle dankbetuigingen voor

de rapporten en advifen aan 'sLands Beftuur ingediend, ftrekken hier»

van ten bewijze.

Doch wel bijzonder verdient hier genoemd te worden het blyk van

hooge belangdelling , hetwelk zij bij onzen Geëerbiedigden Souverein

heeft mogen ondervinden in het bijwonen van eene harer zittingen.

Het behaagde, namelijk. Zijner Koninklijke Hoogheid, bij Hoogstdes-

zelfs tweede bezoek der Hoofdftad , te bepalen , dat eene gecombineer-

de Vergadering der vier Klasfen van het Inftituut, op Donderdag den

3iften Maart, des ochtends te elf ure, met Hoogstdeszelfs tegen-

woordigheid zoude vereerd worden. Wat tot dit verëerend befluit aan--

kiding heeft gegeven en hoe aan hetzelve op de plegtftatigflie wijze is

beantwoord, wierd in het V^erflag van den Voorzitter der Algcmeene

Vergadering U reeds voorgehouden.

Ik
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' Ik zal hier alleen biivoegen , dat de Voorzitter der Eerfté Klasfe bij

deze gelegenheid den Vorst te kennen gaf, dat zij gemeend had , de

plegtigheid van dezen dag op geene gerdiiktere wijze te kunnen vie«

ren, dan door lioogstdenzelven een beknopt verflag voor te dragea

van het merkwaardigftc, dat in den loop baret werkzaamheden was

Toorgevallen ; dat de Souvercine Vorst hiertoe Hoogstdeszelfs goedkeu-

ring verleend hebbende, de Sekretaris dit Ver/lag voorlas, en nevens

hetzelve eene lijst aanbood der Verhandelingen , ingeleverd of voorgele»

zen bij de Kcrfte Klasfe van het Jnftituut. Welk een en ander door

Zijne Koninklijke Hoogheid met zigtbare blijken van goedkeuring wierd

opgenomen en ontvangen, zm iss Jsiii ?

Ik mag eindelijk niet verzwijgen het fraai gefchenk , hetwelk de Eer-

fté Klasfe verfchuldigd is aan den Heer Kommtsfaris Generaal in het

departement der Zuiderzee , den baron Van der capellen, te we-

ten j gedurende de Franfche adminiftratie hier te Lande, waren van

Parijs aan den gewezen Prefekt van dit Departement gezonden , om
daarvan gebruik te maken , de modellen van het algemeen ftelfel der

maten en ^ewigten , zoodanig als die door het Fransch Gouvernement

zijn erkend gewordep. Deze fraai bewerkte en fchoone modellen als

nu zonder befiemming zijnde, behaagde het welgemelden Kommisfaris»

Generaal , vóór hij dezen zijnen post verliet , om hem tegen eene an-

dere hoogere bediening te verwisfelen, dezelve der Eerfce Klasfe aan

te bieden en er zijne welwillende betuiging bij te voegen, van in alle

gevallen, waar de Klasfe zijne tusfchenkomst zou vermeenen te moeten

inroepen , haar bewijs te geven van zijne bijzondere dienstvaardigheid.

De Klasfe dit nieuw blijk van belangftelling met het uiterlce genoe-

gen mogende opmerken in eenen Staatsman, die in deszelfs vroegere

betrekkingen als Minister van Binnenlandfche Zaken geheel het Infti-

tuut zoo vele dienfien bewees, heeft den Sekretaris verzocht, aange*

G A zie»
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2ien de afwezigheid van welgemelden Kommisfans* Generaal, die eene

perfoonlijke opwachting niet wel mogelijk maakte, aan Denzelven bij

Misfive den dank der Klasfe over te brengen en hare belangen voort-

durend aan te bevelen.

Meer belangrijke zaken zijn bij onze Klasfe niet voorgekomen, of

dezelve zijn gemeen aan ons allen, en U, Geachte Medeleden, reeds

bekend uit het Verflag des Algemeenen Voorzitters van hetgeen in den

loop des jaars is voorgevallen. Ik houde dan mijne taak voor afge-

werkt. Schoon niet zoo voltooid en befchaafd , als de rijkheid en het

belang der zaken wel zouden vereischt hebben, hoop ik echter, dat

mijn Verflag niet zal misfen in deszelfs ware doel, en als zoodanige

met uwe goedkeuring worden bekrachtigd.

Aldus gerapporteerd in de Algemeene Vergadering

van het HoUandfche Inflituut van Wetenfchap-

pen. Letterkunde, en Schoone Kunften, dea
apden Augustus des jaars 1814.

G. V R O L I K

,

Sekretarit.



VERSLAG VAN DE WERKZAAMHEDEN

DER

EERSTE KLASSE
VAN

HET KONINKLIJK-NEDERLANDSCHE INSTITUUT

VAN WETENSCHAPPEN, LETTERKUNDE,
EN SCHOONE KUNSTEN,

UITGEBRAGT IW
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ZEER AANZIENLIJKE VERGADERING!

ZEER GEACHTE MEDELEDEN!

Zioo immer eene reeks van woelingen en (leeds afwisfelende ftaatsgebeurtenisfeu

beflemd was , om den jjeest des vreedzamen , flillen burgers te ftoren , ja zelfs

tot de afgezonderde werkplaatfcn van kunstenaars en geleerden door te dringen,

zal men niet lang in twijfel (taan , of die van het nu afgeloopen jaar daartoe te

brengen zij. J)e nood was algemeen , hoe zou de pligt tot redding uitduitend

hebben hunnen wezen ! Doch deze zelfde verpligting en daaruit voortvloeijende

onafgebrokene bemoeijingen konden niet wel anders , dan nadeeligen invloed

hebben op hetgeen men van de Leden des Inllituuts in deze hunne betrekkin-

gen anderzins te wachten hadde. Dat zij eciiter aan de werkzaamheden der

Eerfte Ivlasfe verre weg minder nadeel heeft toegebragt , dan men zelfs uit de

ftaatsbetrekkiugen en daaraan verknochte bezigheden van velen harer Leden zou

hebben mogen afleiden , 2al het Verflag , dat ik de eer heb U voor te leggen

,

genoegzaam bewijzen.

Het is U,- 'geachte Medeled(^n ! oVerbekend, dat de werkzaamheden derEerfle

Klasfe grootendeels gewijzigd worden door lastgevingen van het Gouvernement j

het zij door onmiddellijke aanvrage van den Vorst, het zij door deszelfs Ministers,

op onderwerpen van algemeen belang, of ter inlichting van bijzondere punten ,

waarop bij verzoekfclirifcen de belcherming of onderfteuning des Muiiarchs wordt

ingeroepen. Met deze (lakken zijn wij dit jaar in ruime mate vereerd. Eenc

korte opgave van ^e wijze , waafop aan deze vleijende nitnoocHgnigeiJ is vol-

daan geworden , zal U tevens derzelver waarde doen kennen.

A a Een
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Een Utrechtscli Timmerman , met name jacob fluit , had zich bij rekeste ver*

voegd tot Zijne Koninklijlie Hoogheid, Souverein der Nederlanden, ten einde

door eene fubfidie re worden in ftaat gelleld , om zeker door hem uitgevonden

werktuig, gefchikt voor molens en andere werken, te vervaardigen. Zyne Ex-

cellentie , den Secretaris van Staat voor de Binnenlandfche Zaken , dit ftuk in

handen gefield hebbende der Eerde Kiasfe , en door deze op hare Leden , de

Heeren c. brunings jr. en goudriaan zijnde overgebragt , met uitnoodiging

,

om, na gedaan onderzoek, daarop wel te willen dienen van faerigt,, confidera-

tien en advies , bleek uit de bekomene inlichtingen , dat de uitwerking van den

bedoelden toeltel, naar des uitvinders verwachting , daarin 'beftaan zoude , dat

een hefbalk, na door een eerde impulfie van elders, tot den laagften ftand aan

de eene zijde gebragt te zijn , door de zwaarte van twee op zekere wijze aan-

geveegde lleenen genoodzaakt wierd naar de andere zijde ovei* te gaan , alwaar

hij eenen gelijken itaud moest bereiken; dat vervolgens de üuukiaels vuuigcval-

lene verplaatfing dier zelfde fteenen gezegden hefbalk wederom naar de eerile

zijde terug moest brengen ,, en dat hij in dezer voege zou moeten voortgaan

,

zich beurtelings op en neder te bewegen. Men ziet dus, dat het hier zake

was van niets minder , dan van een perpetuum mobile. Dit zoude op zich zel-

ve reeds genoeg zijn geweest, om deze uitvinding te wraken. De onmogelijkheid

toch eener fteeds voortdurende beweging is van voren blijkbaar uit twee om-

üandigheden , onaffciieidclijk aan alle bewegingen verknocht , te weten : wcér-

ftand der middenftoITen en wrijving. Doch het werktuig van jacob fluit droeg

daarbij nog zoo vele eigene kenmerken van onvermogen , om zich in bewegin;»

te houden, dat het om meer dan eene reden fcheen te moeten worden afge-

keurd.

Daar echter deszelfs uitvinder bij de Kiasfe bekend ftond als een man van

diepe navorfching , viel het befluit, om den Heere Secretaris van Staat voor

de Binnenlandfche Zaken te keunen te geven , dat , hoezeer jacob fluit niet gc«

flaagd was in het werktuig zoo algemeen nuttig te maken , als zijne inzigteu

fchijnen te hebben aangeduid, hij echter, om deszelfs genie, zoo hierin, als bi}

eene vroegere uitvinding, aanbeveling verdient bij hgt Gouvernement dezer Landen.

Het behaagde Zijner Excellentie, dtn Secretaris van Staat voor de Binnenland-

fche Zaken , de Eerfte Kiasfe uit te npodigen , tot het mededeelen vau hare con-
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fideratien en advies , aangaande eene voordragt van den Heer Gouverneur van

Groningen, ftrekkende tot het doen uitgaan van een verbod op het verkoopen

van zout in het klein bij de maat , in plaats van bij het gewigt; als mede, dat

van wege' het Gouvernement een behoorlijk toezigt wierd gefteld op de zoutke-

ten, ten einde het Engelfche klipzout door bereiding met zeewater tot zoodani-

ge zwaarte te doen brengen , dat hetzelve werkelijk en ten allen tijde gefchikt

. worde, om boter, vleesch , vet, enz. voor bederf te bewaren.

: Beide deze - punten ter verdere nafporing zijnde overgebra^t op de Heeren

VAN swiNDEN , FLORYN , VROLiK en REiNWARDT , bleek uit derzelvcr verflag

,

dat er inderdaad" onderfcheiden foorten van zout beftaan, die, zoowel in zamen-

ftelling, door bijmenging van vreemde zelfftandigheden , als ook in zwaarte

,

aanmerkelyk onderfcheiden zijn, en dat dit verfchil zich niet flechts bepaald tot

de onderfcheidene foorten van ruw zout, die van elders aangevoerd eu hier te

.Landp geraffineerd worden, maar dat hctzelvc ook door de verfchillende wijze

,van raffineeren kan worden voortgebragt. Dat derhalve de ongelijke verkoop

der onderfcheidene foorteu van zout, namelijk in het groot bij het gewigt en in

het klein bij de maat , niet alleen eene groote onevenredigheid in de ware hoeveel-

heid van het zout ten gevolge heeft , maar ook aanleiding kon geven , dat er

in de zoutziederijen bij voorkeur ligt zout vervaardigd worde : welk ligt zout

'tot fommig gebruik, vooral tot het inzouten van boter, vleesch, fpek , enz.

minder deugdzaam bevonden is.

Het befluit der Klasfe was dus fpoedig opgemaakt, om, wat het eerfle punt

betreft , overeeukomllig het voorftel van den Heer Gouverneur te advifeeren.

Doch het twtede punt, rakende het toezigt van Gouvernementswege op de zout-

ziederijen, ontmoette eenige zwarigheid. Na alles toch , wat hierover, zelfs in

de laatfte jaren , door de beroemdfte fcheikundigen is ondernomen , heeft het

onderzoek omtrent het keukenzout op verre na nog niet tot dien graad van vol- /
konienhcid kunnen gebragt worden , als noodig zoude zijn , om met zekerheid

te bepalen, of, en in hoeverre het zout, hetwelk tot het bereiden van fpijzen

en als tafelzout gebezigd wordt , behoort te verfchillen van dat geen , hetwelk

tot inzouten van vleesch, boter, fpek, enz. verftrekken zal, als mede welke

voorlichtingen daaromtrent ten nutte der maatfchappij algemeen bekend zouden

moeten gemaakt worden, en welke eindelijk de bijzonderheden en omftandighe-

den zijn, waarop men bij het toezigt over de zoutziederijen zou behooren te letten.

A 3
• Na '
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Na alle deze gronden rijpelijk tê hebben overwogen, was de Klasfe van oor-

'deel , dat deze zaak eene meerdere klaarheid zou vereifchen , vóór men tot het

tweede voorftcl van den Heer Gouverneur van Groningen koude toetreden , en

•advifeerde dien overeenkom ftig zlj^iier Excellentie , den Secretaris van Staat voor

de Binnenlandfche Zaken. Zij verklaarde zich echter bereid , om tot een naauw-

Iceurig onderzoek dezer gewigtige (tofle , hoezeer ook hetzelve ten uitcrfte moci-

jelijk zijn en waarfchijnlijk een geruimen tijd en vele proefucmingen vereifchen

feal , volijvefig mede te werken: waartoe z^ dan ook later eene zeer vereerende

iiitnoodiglng ontvangen heeft.

Uit eene Misfive van zline Excellentie , den Secretaris van Staat voor de Bin-

" «enlandfche Zaken , gebleken zijude het verlangen van Zijne Koninklijke Hoog-

heid, den Souvereinen Vorst der Nederlanden, dat het advies der Eerfte Klasfe

gevraagd wierde omtrent het voorftel des Heeren a. van aTiPiiiA4.N t.nï.-.rius',

ter beproeving van den door hem uitgedachten zeepeiler, zoo wierd befloten-,

tot het onderzoek dezer zaak te benoemen de Heeren van swinden, van ma-

RUM en FLORYN.

Commisfarisfen zich hiermede hebbende onledig gehouden, deelden als hunne

overwegingen mede:

Dat de zeepeiler, door deii Heer a. van stipriaan luïscius uitgedacht en

befchrevcn, hun is voorgekomen tot meerdere volmaaktheid te zijn gebragt, dan

eenig ander middel of werktuig, tot nu toe tot peiling van diepe zeeën gebruikt

of voorgefteld; dat dit werktuig deswegens kan dienen , om dieptens van zeeën

te leeren kennen , die tot nu toe onpeilbaar geweest zijn ; dat hierdoor de kennis

van de gefteldheid der oppervlakte van onzen aardbol zeer aanmerkelijk kan wor-

den uitgebreid ; dat daarenboven de kennis van de dieptens van zeeën , die tot

nu toe onpeilbaar geweest zijn , niet flechts zal zijn aan te merken als eene be-

langrijke bijdrage tot de geologifche kennis van den aardbol, maar dat het ook

In fommige gevallen voor de zeevaart dienftig zal kunnen worden , dat bepaald

2ij , op welken afftand dèr kusten de grootere dieptens der zeeën gelegen zijn

,

opdat ook daaruit , bij mangel van andere waarnemingen , een vcrkenningstceken

zou kunnen worden afgeleid.

De Klasfe oordeelde, om gemelde redenen, dat de zeepeiler van den Heer

VAN 8TIPR.IAAN Lüïscïus wel verdicuen zoude , om op een van 's Lands fche-

pen
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pen door bekwame lieden, die hieroVer fliet den iritvinder in briefwisfelingr zou-

den moeten treden , beproefd te worden ,. en advifeerde dien overeenkomftig zij-

ner Excellentie , den Secretaris van Staat voor de Binnenlandfclie Zaken.

Onder de belangrijke takken van beffaan heeft- men in öns Vaderland ten allen

tijde de visfcherijen gerekend. Alles,- wat dezelve kan bevorderen^ of befparing.-

in hare uitgaven te weeg brengen , verdient aanmoediging , zoo Hechts deze be-'

fparing niet van zulke moeljelijkhedcn vergezeld gaat, die hare toepasfing on-,

raadzaam maken. De ware huishoudkunde neemt alle bedenkingen aan , die zichi

tegen een fchijhbaaï' vöoitleel' laten' inbrengen. Mijn Heer ,d6 Secretaris van Staat

voor de Binnenlandfche Zaken , wilde hierom ook geen vast befluit nemen op het

rekest van louis rosset, koopman te Lyon , om een uitfluitcnd verlof tot het

oprigten en uitoefenen binnen dezen Staat eener Fabrijk van netten tot de Ha'

rihgyiifurierij , ie vervaardigen- door middeli van- een dOor hémi, zoo hij zeide ,f

uitgevonden werktuig , waarmede vijftig mazen op eenmaal en te gelijk zoudem"

geflagen worden , zonder vooraf in het algemeen te worden ingelicht, of zooda-

nig werktuig , zoo veel hetzelve werkelijk van dien aard zoude mogen zijn , als

nieuw en onbekend moet worden aangemerkt, en of daaromtrent als nieuwe uit--

vinding eenig octrooi zou kunnen te pas komen.

De Eerftfe Klasfe daartoe verzocht zijnde , bragt haren last over op de Heeren-

PAETS VAN- TROosTWYK , "VAN EY-s cn KOPS. liet bleek deze Gecommitteerden ,.

bij hunne navorfchingen , dat reeds in den jare 1809 foortgelijk werktuig te

Parys, door zekeren barret , \vas vertoond en te koop aangeboden, en dus*,,

hoe zeer in ons Vaderland nieuw, elders niet als zoodanig te befchouwcn was.

Doch, al ware het te houden voor eene geheel nieuwe uitvinding, kvvameii-

nbgf' als zoo vele bedenkingen tegen het verkenen van octrooi op hetzelve, dat

in het netten breijen voor de visfcherij in het algemeen , en bijzonder voor de

haringvisfcherij , een groot deel van befiaan voor geringe lieden en arme vis--

fchers gelegen is, welke , terwijl de visfcherij en haringvangst ftil (laat, zidï'

daarvan geneeren, en buiten dezen tak vdnbeftaan, zich geen ander zouden

weten aan te fchaffen, omdat zij aan het beroep van visfcher zoo naauvv vet'

knocht is.

Van welken kant men derhalve de gewaande uitvinding van louis rosset

befchouwen mogte, van geenen deed zij zich gunstig, voor r en het is zooda-
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Tiigj'dat de Eerfte Klasfe zich verbonden hield, den Heer Secretaris van Staat

voói.- de Binnenlandfche Zaken te advifceren.

Het invoeren ^an een algemeen ftelfcl van maten en gewigten in dit Land j

waarover de Klasfe reeds in 1809 door het Gouvernement geraadpleegd was ge-

worden, heeft haar wederom ftoffe. tot .veel arbeids gegeven., In 1809 wierd de

Klasfe geraadpleegd , niet over het al of niet invoeren van €cn algemeen ftelfel

van) maten en gewigten, want hetzelve,, en wel h&%. metriek /?el/e.l , was reeds

;

bij 'de wet van primo Februarlj: 1*09 vastg?fteld,)maar..,, over de middelenen-,

„ maatregelen , welke bij de ihand'.gcjiomen zouden moeten worden ,: om, de ge-

„ melde wet, betrekkelijk het algemeen ftelfel van maten en gewigten, op de

„ meest gefchikte wijze in te voeren ," en wierd gekst „ de noodige voordrag»

„ten deswegens fuccesfivelijk aan den Minister van Binnenlandfche Zaken, te doen

„ toekomen ;''
-een last, waaraan dan ook de Klas,fe ;doüi- uicei- dan een uitvoe-

rig rapport, voldaan héefti ; . .• ;;7 .!).; ,. , ;

Thans is zij voornamelijk geraadpleegd ovdr dé hoofdzaak zelve. Te weten:

zijne Excellentie , de Secretaris van Staat voor de Binnenlandfche Zaken, heeft

bpden isden April des jaars 1814, na bekomene autorifatie van Zijne Koninki

.Ujke Hoogheid, den Souverein der Nederlanden, de Klasfe verzocht, „om in

jjcen uitgewerkt, rapport te doen kennen alle de moeijelijkheden , zoo voor den

„handel in 't algemeen, als voor het burgerlijk leven, welke er zouden kunnen

„ontdaan uit het invoeren; van een geliikvormig Stelfel van Maten en Gewig«

„ten, in plaats van het groot aantal Maten en Gewigten ,• hier te Lande in ge-

„bruik: met opgave tevens,van de bepalingen, welke de Klasfe tot het invoe-

„ ren van een zoodanig Stelfel noodig zoude oordeelcn." . ,

De. Klasfe het gewigt, de moeijelijkheid en de uitgcftrektheid van de aan-

haar voorgemelde vraag bemerkende, vond geraden, eene fpeciale Commisfia tot

dat werk te benoemen, en verzocht daartoe de Heeren van swinden , floryn,

VROLIK, PAETS VAN TROOSTWYK , KRAYENIIOFF CU REINWARDT , WClkc daU OOk ,

die zaak yan alle kanten met de vereischte omzigtigheid en naauwkeurigheid'

hebbende nagegaan, een breed verflag van haren arbeid aan de Klasfe heeft

gegeven: het welk, na in twee zittingen overwogen, en, na rijpen rade,;

aangenomen te zijn geworden, de Klasfe in ftaat gefield heeft, om den I7den

December des jaars 1814, aan zijne Excellentie, den Secretaris van Staat, te

bc-
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berigten, dat zij, in het voordel, haar door welgemelden Heer Secretaris gedaan,

in deszelfs gehcelen omvang naar behooren te onderzoeken , geoordeeld had , het-

zelve in deze zeven vragen te moeten fplitfen.

, i*>. Is, in het afgetrokken befchouvvd, een gelijkvormig ftelfel van maten

en gewigten voordeelig ?

a*. Welke zijn de nadeden , die in een Land uit verfcheidenheid van maten

en gewigten voortvloeijen V

3". Kan dit nadeel door eenig voordeel worden opgewogen? en zoo neen,

behoort dan een gelijkvormig ftelfel aangenomen te worden ?

4''. Welke zijn de moeijelijkheden en ongelegenheden, die kunnen of moeten

ontftaan , vi'anneer men in een Land , alwaar eene groote verfcheidenheid

van maten en gewigten plaats heeft , deze affchaft , en in derzelver plaats

een gelijkvormig ftelfel van maten en gewigten invoert ?

5°. Zijn die moeijelijkheden en die ongelegenheden van zoodanigen aard , dat

zij de voordeelen , welke uit het invoeren van een gelijkvormig ftelfel

voortfpruiten , evenaren of overtreffen, en dus het invoeren van zoodanig

ftelfel moeten doen afraden?

6°. Vooronderfteld zijnde , dat er befloten worde , een gelijkvormig ftelfel van

maten en gewigten in te voeren, welke zal dat ftelfel behooren te zijn?

7*^. Welke bepalingen zullen er omtrent het invoeren behooren in acht geno«

men te worden?

ledere vraag wordt omftandig onderzocht, en naauwkeurig beantwoord. Het

zal zeer moeijelijk vallen, U, geachte Medeleden! in een kort uittrekfel de

Icern van eene Memorie voor te dragen , die over de acht en tachtig bladzij-

den groot is , en waarin alles door aaneengefchakekle redcnceringen is bewe-

zen , en bevestigd wordt door voorbeelden ,uit het geen omtrent, maten en ge-

wigten , in verfcheiden Landen , en vooral in het onze , plaats heeft. Ik zal

echter trachten, U eenigzins met dien arbeid der Klasfe bekend te maken.

In de beantwoording der eerfte vraag , na opgemerkt te hebben , dat maten

en gewigten op openbaar gezag ingefteld zijn, opdat de verkooper aan den

kooper zoude afgeven hetgeen deze eischt, en deze tegelyk zeker zoude zijn,

het gevraagde te ontvangen , bewijst de Klasfe , dat het eenig middel , om
daarvan zeker te zijn, hier in beftaat, dat er voor iedere foort van onderwer-

pen, in het geheele Land , maar één eenige maat, één eenig gewigt zij: dat

• B die
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die zekeriT'id des te grooter wordt , wanneer die maten en gewigten op eetii'geh

grohd, uit de iiatuur zelve ontleend, zijn gevestigd; wanneei- de maten van

verfcliillende foorten , en het gewigt onderling in een natuurlijk verband ftaan

en van eliiander afhangen j zoo hare onderdeden in alles dezelfde zHn, en

volgens de gemakkelljkfte en natuurlijke numcratie plaats hebbeu ; biialdicn de

juistheid der flandaarts niet alken van derzelvet naauwkenrige bewaring af-

hangt; wanneer zij door middelen, uit de Natuur ontleend, telkens kunnen

onderzocht en bij de minde afwijking dadelijk lierfteld worden.

Dit alles wordt door vele voorbeelden opgehelderd en bevestigd. De Klasfe

befluit dan ook , dat een eenvormig ftelfcl van maten en gewigten , zelfs in

den meest beperkten, doch vooral in den ruimden zin genomen, voor een Land

zeer voordeelig, en tot volle zekerheid en juistheid des handels noodzakelijk is.

In het beantwoorden der tweede vraag : „ welke zijn de nadeden , die in een

yy Land vooTtvloeijen uit de verfcheidenhdd van 'maten en gewigten ?" toont de

Klasfe omfrandig aan, dat die ongelijkheid, waar over men thans mc't redenklaagt,,

niet oorfpronkelijk plaats gehad heeft, en geeft gefchicdkundig de vcrfchilieude

oorzaken op, die dezelve hebben doen geboren worden. Zij doet verder die

ougelijkhèid , zoo als zij hier te Lande plaai^ heeft, in alle hare omftandighe-

den en uitgcftrektheid ' kennen , eu bewijst dit door echte befciicidcn, zelfs uit

Staatsftuliken ontleend, zij ontvouwt de belemmeringen, de misbruiken, en zélfs

het bedrog, dat er voor de ingezetenen , en het nadeel, dat er voor den Lande

door het niet rigtig innen der belastingen , uit ontftaat. Afks wordt met dui-

delijke- voorbeelden opgehelderd ; waaruit de beantwoording der vraag geiBakke*

lijk volgt.

De derde vraag: „kan liet nadeel, uit de verfcheidenhdd van maten en ge*

„wigten voortfpruitende , door eenig voordeel opgewogen worden?" verdiende

een zeer breedvoerig onderzoek. In hetzelve toont de Klasfe, dat het voorge-

ven van fomniigen , dat in verfcheidenheid van maten en gewigten de winst ligt

van particulieren*, en voordeel voor de openbare Markten , geheel en al zonder

grond is; en dat,' indien er fomtijtis door eenigcn winst gedaan wordt, die

winst op gronden fteunt, welke met de eerlijkheid onbeftaanbaar zijn.. Zij be-

fluit derhalve uit dit alles, dat een gelijkvoroiig ftdfel van maten en gewigten

aangenomen behoort te worden , om aan allen bedrog , aan allen flinkfchen han-

dd , uit maten en gewigten oorfpronkelijk , een dnde te maken..

In

r>
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In de ontwikkeling der vierde vraag: „over de moeljelijkheden en ongelegen-

f, heden , die kunnen of mbeten ontdaan uit het invoeren van een geregeld ftel-

„ lel van maten en gewigten ?" fplitst de Klasfe dezelve in drie foorten ; te

weten : de moeijelijkheden met opzigt tot het burgerlyk leven , niet opzigt tot het

Gouvernement , met opzigt tot buitenlandfche betrekkingen ; en toont aan , dat

dezelve van geen aanbelang zijn.

Oot^arfelt d^ Klasfe niet in het beantwoorden der vijfde vraag: „ zijn de

„ moeijelijkheden en ongelegenheden , welke uit het invoeren van een gelijkvormig

„maten- en gewigten-ilelfcl kunnen en moeten ontdaan, van dien aard, dat zij

„de voordeden, welke uit zoodanig ftelfcl voortfpruiten , evenaren of overtref-

„fen, en dus het invoeren van dat fklfel moeten afraden?" i*>. te doen opmer-

ken , dat alle de moeijelijkheden , hoe gering zij dan wezenlijk mogen zijn , of

hoe groot men ze zoude willen uitmeten", eigenlijk een gelijkvormig fbelfel , als

zoodanig, niet betreffen
,

'maar op alle, het zij gehecle , het zij gedeeltelijke ver-

^andering van maten en gewigten , die men zou willen invoeren , toepasfclijk zijn.

a.°. onderzoekt zij den aard dier moeijelijkheden nader, en doet, uit hetgeen

hier te Lande heeft plaats gehad, zien, dat men zich in de zamenleving ge»

makkelijker aan die veranderingen gewent , dan fommigen wel zouden willen

voorgeven, en eindelijk 3', toont zij uit de gefchiedenis van andere Landen,

Pruisfen , b. v. Oostenrijk , enz. , waarin men nieuwe maten heeft ingevoerd ge-

had, dat de moeijelijkhetlen , die zich mogen opdoen, niet onoverwinnelijk

zijn.

De zesde vraag : „ vooronderfteld zijnde , dat er befloten wordt , een gelijlc-

„ vormig flelfel van maten en gewigten in te voeren , welk zal dat ftelfel behoo-

„ven te zijn?" zou ter beantwoording de gemakkeli'kfte van allen geweest zijn,

had de Klasfe die enkel in abjtrizcto mogen befchouwen; doch is veelligt de
moeijelijkfl:e geworden , omdat zij geoordeeld heeft, dezelve ook in concreto , en

met betrekking tot het Gouvernement, eii tot de tydsomftandigheden , te moeten
jiagaaii.

De Klasfe, na aangemerla te hebben, dat, indien men de zaak op zich zelve

en in abflracto befchouwt ,dat ftclfel het beste is , en dus aangenomen behoort te

worden, hetwelk in zich alle de vereischtens van volmaakte maten en gewigten

bevat, heeft geen oogenblik in twijfel gedaan, te verklaren, dat het nieuw
decimaal ^ of, gelijk men het noemt, metritk flelfel^ dat volmaakte ftelfel is:

B a dat



C »a )

dat alle anderen , die men geheel of gedeeltelijk in plaats zou willen ftellen , niet

dan gebrekkig zouden zijn. Zij heeft dan ook dit (klll-l met alle kracht aange-

• prezen , na hetzelve behoorlijk ontwikkeld en deszelfs fraaiheid en nut befchre-

ven te hebben.

Zij heeft niet geaarzeld het gevoelen van een beroemden Engelfchen geleerden

aan te voeren , die in openbaren druk getuigd heeft , dat „ het beste , hetwelk

„ andere volken van Europa doen kunnen , voorzeker is , het metriek flelfel der

„Franfcheu aan te nemen, en dat, hoewel het Engelfchen moge geoorloofd

„•zijn, de meest onfchuldige en meest prijzenswaardige daden der Franfchen

„met eeni'ge jaloerschheid en wantrouwen gade te liaan, raen zich echter aan

„ zulke vooroordeekn niet moet overgeven , wanneer de gezonde reden en dui-

„delijke bewijzen zich daartegen op eene zoo blijkbare wijze verzetten: dat men

„in een onderwerp, dat alietn wetcnfchap en kunllen betreft, met volle gerust-"

„heid den llelregcl kan aannemen: fas^st et ah hoste doceri."

De Klasfe , op gelijke wijze denkende en even voordcelig oordeelende over de

voortreffelijkheid van het metriek jleifel ^ zou dan zonder fchroom rot liet aanne-

men daarvan hebben geadvifeerd , indien zij zich niet verpligt gevonden had , ge-

roepen zijnde , om den Souverein over dat gewigtig onderwerp voor te lichten ,.

ook op bedenkingen van ecnen anderen aard te letten.

-Zy heeft aan den Heer Secretaris van Staat doen opmerken, dat, indien zij,

alsligchaam, tot het beoefenen, volmaken en uitbreiden der wetcnfchappen ge-

roepen , nimmer , zonder haren roem in de waagfchaal te ftellen en gevaar te loo-

pen van niet aan het oogmerk harer inftelling te voldoen , beneden de hoogte

mag blijven, tot welke de wetenfchap geklommen is, en derhalve hare toeflem.»

ming en goedkeuring alleen aan dat geen kan geven, hetwelk, uit een weten-

fchappelijk oog befchouwd, het beste is, (gelijk in dit geval het metriek flelfet

zulks is buiten tegenfpraak), het daai'uit geenszins volgt, dat, hetgeen aan

haar, als wetenfchappeljjke maatfchappij , het beste voorkomt, en het ook iir

abflracto werkelijk is, insgelijks zoodanig moet voorkomen aan een Souverci-

nen Vorst, die wel op alles, dat iii zich zelve het voortreffelijkfle is, zijne

aandacht vestigt, en daartoe ten hoogtle genegen is, maar die, als Vader des

Vaderlands, daarenboven in ernftige overweging neemt al hetgeen om handighe-

den van tijden en zaken al of niet veroorloven : dat het meest met het belang ^

en , kan het zgn , tevens met de begeerte der ingezetenen overeenkomt.

Om»
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Om welke redenen dan de Klasfe gemeend heeft die bedenkingen te moetet»

opgeven , welke tegen liet iiivoeren van het metriek ftclfel geopperi zoudeti

kunnen worden , zonder echter zich te veroorloven daarover eenig oordeel te

vellen , veel min in dezen te befiisfeu , omdat die bedenkingen louter politieke

bedenkingen zijn, en aan de Klasfe alleen eenig oordeel, over hetgeen weten-

fchappeUjk is , mag toekomen.

De Klasle dan oiiderltellende , dat het mogdijk zoude zyn , dat het metriek

flelfel iiitt aangenomen wierd , en echter de noodzakelijkheid befeffende , die er

is, dat een algemeen ftellel van maten en gewigten ingevoerd worde, heeft ge-

oordeeld eenig ander (tellcl te moeten voordragen : echter niet ontveinzende , dat

het haar moeijeli,ik viel iets voor te dragen , waarvan zij de volle bewustheid

heeft, dat het onvolmaakt is en niet dan gebrekkig zijn kan, en dat ^zij in dezen

haar gevoel voor het goede en ichoone geweld aandeed, om zich van den haar

opgelegden phgt te kwijten; maar dat zij, niet te min, daarin even naauwkeii-

rig , even zorgvuldig zon te werk gaan , en even weinig moeite ontzien , als

of zij iets had voor te dragen , dat haar volkomen geviel.

Indien het metriek jielfel ongelukkiglijk niet aangenomen wierd, zijn er maar

twee ftelfels , tusfchen welke de keuze zoude kunnen vallen : het een , waarin

men voor ieder foort van zaken eene der thans aanwezige maten verkiest en

verordent : het andere , waarin de maten van allen , die thans in gebruik zijn

,

zouden verfchillcn.

Als het eei^fle ftelfel draagt de Klasfe voor:

Tot lengtemaat den Rhijnlandfchen voet en roede en de Amfterdamfche el.'

Zij geeft reden , waarom die' maten boven andere verkozen behooren te worden.

Voor landmaat het Rhijnlandfche morgen.

Vüor ligchamelijke inhoud den cubus of teerling van den Rhijnlandfchen voel:.

Voor vochtmaten de Amderdamfche wijn-fteekan.

Voor drooge waren het Amflerdamsch koornfchepel.

Voor gewigten het Trooyfche gewigt: gevende reden, waarom dit boven het

Amfterdamlche verkozen moet worden.

Om de ftandaarts eenigzins , met hetgeen in de natuur plaats heeft , te ver-

binden , raadt de Klasfe aan, dat men alsdan de lengte van den Rhijnlandfchen

voet naauwkeurig met den meter zal vergelijken , en de hoegrootheid in meter-

maat op de ftandaarts fnijden.

• B 3 • Dat
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Dat men op het obfervatorium te Leyden de lengte des enkelen flingcrs met

fille mogelijke iiaauwkeurigheid zoude bepalen en die in Rhijniandlche voetmaat

uitdrukken.

Dat men de proeven over het gewigt waters, in een teerling voet bevat , met

de groötfte naauwkeurigheid zou herhalen , en op volkomen cijlindrieke ftan-

daarts der maten voor natte en voor drooge waren derzelver inhoud in gewigt

waters en m cübieke duimen zoude fnijden.

De Klasfti echter heeft onder het oog van den Heer Secretaris van Sfaat ge-

bragt, hoe onvolmaakt zoodanig ftelfel zJ>:! zoude; en dat het daarom' geheel te

verwerpen is, niet tegenllaande het fchijnbaar voordeel , dat de oude maten ge»

bruikt worden , een voordeel , dat zij toont bijna np niets uit te komen.

Om welke redenen de Klas fe een tweede ftelfel heeft voorgedragen, hetwelk

inderdaad wel onvolmaakt is, maar dat, indien onverhooptelijk het metriek ftel-

fel niet aangenomen Wierd , het minst van de volmaaktheid zoude afwijken ; dat

wezenlijk op de Natuur gegrond is , en in kracht reeds door onzen gruoteii

landgenoot christiaan huygens in het jaar 1664 is voorgefteld geworden, te

weten:

De lengtemaat zoude zijn , onder den naam van Nederlandfehen voet , eene

lengte , bedragende ^| déclen van den enkelen flinger, welke op het obfervato-

rium te Leyden ééne flingering in iedere felconde middentijd volbrengt.

Die voet zou weinig meer, dan f lijn van den tegenwoordigen Rhynlandfchen

voet' verfchillen.

De el zal uit den voet worden opgemaakt.-

De roede zal zijn het tvvaalfvoud van den voet.

De vierkante roede is de Nederlandfche landmaat: 600 zulke roeden maken

het Nederlandfche morgen.

De teerling van den Nederlandfehen voet zal de algcmeene inhoudsmaat ziin.

Vijf achtfte gedeelte van dien teerling , of 1080 cubicke duimen , maken de

algemeene vochtmaat, onder den naam van Nederlandfche kan. Die maar

I musji;! grooter zijn zal, dan de Amfterdamfche wijn-fteekan.

Zeven achtfte van dien teerling, of 1512 cubieke duimen, zijn de algemeene

maat voor drooge waren , onder den naam van Nederlandfche fchepel , dat om-

trent I kop kleinder zoude zijn, dan het tegenwoordig Amfterdarafche.

Het jj\ van het gewigt waters , bevat in den teerling van den cubicken Neder-

land-



C H >

Iwdfchen voet, lal de eenheid zv^ der gewigteii , oiider den na^m vzti Neder»

la^td^^cli pond ^ hetwelk honderd azen ligtet zal zijn, dan een pond trooijsch.

De Klasfe ontvvilikelt de vöordeekn van dat (Icifel en doet er de onvohnaakt-

heitem van Ic^nnen,, zoowel de eigenaardige, als met betrekking tot het metriek

fi^i'fil, waacliij dit in geenen deele balen kan. Zij oordeelt echter, dw, indien

hi;t metriek fitlfet niet mogt aangenomen warden , hetzelve de voorkeur boven

lïft eerlle verdient.

Wat de laatfte vraag 'betreft , „de aiaatregden , die bij het invoeren van een

„niéww ftelfcl gouden behoorea genomen «ti worden?" neemt de Kiasfe de vrij»

held te verwijzen tot hetgeen vervat is iu het uitvoerig rapport, dat zij den

ipden van Hooimaand des jaars 1809 heelt uitgebragt , waarvan de grondbegin-

felen nu nog toepasfelijk zijn, terwijl de wijzigingen, die fommige punten zou-

den moeten ondergaan , niet kunnen opgegeven worden, alvorens het ftelfel be-

kend is, dat het Gouvernement »ou beg«ren aan te nemen.

Ziet daar, geachte JN^edcleden ! een uittrekfel. van het belangrijk verflag, dat

dê Klasfe over ht-t gevraagde aan den Heer Secretaris van Staat voor de Bin-

nenlandfche Zaken heeft aangeboden, en hetwelk zij wcnscht, dat aan de weU
dadige oogmerken van het Gouvernement voldoen moge.

'Terwijl Gecommitteerden zich bezig bielden sier bet opipaken van het zoo'

even genoemde breedvoerig Verflag , ontving de KlasCÜ éene Misfive van Zijne

Excellentie , den Secretaris van Staat voor de Binnenlandfche Zaken , berigtende ,

dat Zijne Koninklijke Hoogheid, bij Befluit van den ipden Mei 1814, bepaald

had, aan de Commisfien , welke in de verfchillende Departementen hier te Lan«

de van wege het Fransch Gouvernement waren werkzaam geweest tot daarftel-

ling van ecne vergelijking der verfchillende maten en gewigten , in deze Landen

in gebruik , met die van het nieuw metriek flelfel , eene fchadeloosflelling toe te

ftaan voor de onkosten van correspondentie , reiskosten , fcbrijfloonen , enz. en

wel aan die Coumiisfien, welke hunne taak geëindigd en de rcfultaten daarvan

bevat liebben in tafels , welke de vergelijking der oude maten en gewigten met

die van het metriek fielfel doen kennen, eene fom van driehonderd guldens, en '

aan die Comniisfien , welke flechts het eerfte gedeelte daarvan hebben afjjewerkt,

eene fom van tweehonderd guldens.

De Klasfe- vvierd tevens verzocht, om uit de ftaten van vergelijking, welke

toen;



toen bij haar berustcden , aan Zijne Excellentie op te geven , welke Commisfien

hunne taak volbragt , en welke dezelve nog niet geëindigd hadden , opdat , over-

eenkomftig meergemeld befluit, die fommen aan dezelven zouden kunnen wor-

den uitbetaald , welke haar door Zijne Koninklijke Hoogheid waren geaccordeerd.

Alle ftaten van vergelijking behoorlijk zijnde nagegaan, viel het befluit, aan

den Heer Secretaris van Staat voor de Binnenlandfche Zaken te rapporteeren

:

1°. Dat de Commisfien voor de Departementen der Zuiderzee, Wester-Eeras,

Monden van de Maas en Monden van den Rhijn door een volledig onderzoek

der ftandaarts van de maten , in die Departementen in gebruik , met veel arbeids

door haar verrigt én door de naauwkeurige vergelijking en bepaling der maten

en gewigten , allezins regt hebben op de indemniteit van ƒ 300-:-:.

a"*. Dat het werk , in het Departement der Wester-Eems , door den Heer

s. c. BUWAMA AARDENBERG alleen verrigt is geworden : dat hetzelve is een

mecsterfcuk in zijne foort , en dat uit dien hoofde de Kiasfe de vrijheid neemt

onder de aandacht van Zijne Excellentie te brengen, dat die Heer zich tijtelt :

autrefois Ingenieur ordinair au fervice militaire des hautcs puisfances , les

Etats généraux des fept Provinces unies , depuis Infpecteur Qlit Commis') des oU'

vrages hydrotechniques^ Chernins ^ Chau^fies et Bdümens publics du DepartC'

ment , nommé a préfent VEms accidental , et derriièrement Infpecteur (jiit Over_

Opziener dans Ie 5e district du fFaterfaat') du Royaume de Hollande ; mais

actuellement fans eraploi.

Zij had het genoegen kort naderhand te vernemen , dat deze herinnering niet

onopgemerkt gebleven en de doorkundige aardenberg in zijn vak naar eisch

geplaatst was.

3". Dat aan de Commisfie van het Departement der Monden van den IJsfel

en van Vriesland , naar oordeel der Kiasfe , rcgt wordt gedaan , met aan dezelve

ecne indemniteit van ƒ200-:-: toe te kennen. ^

4^. Dat de Kiasfe niet zien kan , dat de Commisfie in het Departement van

den Boven-IJsfel opeenige gratificatie aanfpraak maken kan, daar haar werk ge-

ring en onvolledig is.

Dat echter de Kiasfe even min hierdoor, als door de ondcrfcheiding tusfchen

de werken van de Commisfien voor de Departementen van de Zuiderzee, Wes-

ter-Eems , Monden van de Maas en Braband , anders ook Monden van den

Rhijn genaamd , en die voor de Departementen van de Monden van den IJsfel

" en
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en van Vriesland, eenige blaam op de Leden dsr Commisfiën zoude willen wer-

pen. Z\j weet te wel , hoe veel men in dergelijken arbeid van orafcandigheden

en toevalligheden afhangt, welke maar ai te dikwerf beletten, datgeen te verrigten ,

hetwelk men zoude begeeren te dóen, en waartoe men ten vollen bekwaam is.

Die flechts eenmaal een lijnbaan bezocht heeft, ftaat in verwondering opge-

togen over de gemakkelijke wijze, waarop zelfs de zwaarlte kabels worden ge-

flagen. Er hebben ten dezen opzigte in ons Vaderland voorzorgen plaats, die

het touwmaken boven dat van andere Natiën in deugd en duurzaamheid doen

uitmunten. Intusfchen fchijnt in het werktuiglijke, vooral vo'or dunne reepen,

eenige verbetering mogelijk. Het is op dezen grond , dat de Heer john mi;rrav

FORBES zich bij rekeste vervoegde tot Zijne Koninklijke Hoogheid, den Sou-

verein der Nederlanden , ter bekom ing van octrooi op het maken en vcrkoopen

van zekere werktuigen tot vervaardiging van reepen en kabels. Waaromtrent het

berigt , de confiJeratiën en advies dezer Klasfe is verlangd geworden. De Heeren

GLAVisiANS , VAN sWINDEN CU FLORYN, zich mct het ouderzock dezer werktui-

gea belast hebbende, oordeelden, na gehouden overleg, dat de vindingrijkheid

van hüh zamenftel alle aandacht waardig is , daar alle raderen , rollen en wie«-

len , indien zij wel vervaardigd woi"dcn , regelmatig op elkander werken.

Dat echter het werktuig, hqe wel uitgedacht, geen touwwerk vervaardigen

of in elkander draaijen kan , dan uiterlijk ter dikte van negen duimen in deri

omtrek

;

Dat deze touwen loopen op een rol van flechts anderhalf voet middellijns;

Dat dit werktuig dus bepaald zijnde tot een rouw, uiterlijk van negen duimen

'omtreks, zoo als een hoofdtonw of zoogenaamde fl:ag, die de lengte heeft van

zeven vadems en een gewigt van honderd twintig ponden , geenszins toepasfeüjk

kan gerekend worden op touwwerk van meerdere dikte , zoo als kabels van

21 duimen omtreks en 125 vademen lengte, die een gewigt hebben van

10600 ponden. Waartoe de rollen, bij het voorgefielde werktuig, zeer zeker

cene middellijn van veertien voeten zouden moeten hebben ; -maar waartoe de

gebruikte gebouwen veel te klein zonden zijn , en het werktuig zelve aanmerke-

lijk vergroot en verfterkt moeten worden

;

Dat daarom ook in 's Lands lijnbanen van dit werktuig met gcene vrucht eenig

gebruik gemaakt kan worden
;

C Dat
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~ l5at zulks evenwel tnisfcbien in particuliere lijnbanen zou kunnen plaats heb-

ben , en het zelfs in andere Landen reeds met fucces fchijnt tot ftand gebragt

,te zijn;

Dat echter aan den Heer forbes , zelven geen uitvinder zijnde van het bedoel-

de werktuig, niet wel octrooi zou kunnen verleend worden, ten zij hij bewees,

door den uitvinder daartoe geautorifeerd te zijn , of van den Eigenaar of Eige-

naars een geiToegzaam regt verkregen te hebben j welk octrooi dan nog deze

bepaling zou behooreli in te fluiten, dat de Eigenaars van particuliere lijnba-

.nen daardoor niet verbonden worden, om van dit foort van werktuigeH gebruik

te iBoeten maken.

De Klasfe dit alles voor haar gevoelen hebbende aangenomen , is den Heere

Secretaris van Staat vour de Binnenlandfche Zaken dien overeenkomstig berigt.

Bij het verflag van het vorig jaar herinnerde ik U , geachte Medeleden ! aan

zeker rekest van den Heer h. van kievervaart te Dordrecht^ ter bekoming

van- een brevet van uitvinding en octrooi voor vijftien jaren , tot het fabriceeren

van waUen voor oüemolcns tot breking van het zaad, en voor dubbelde ketels,

om het Hjeel op, kokend water te wannen. Uit diezelfde herinnering bleek, dat

reeds lang in Engeland die verbeteringen aan de oliemolens waren aangebragtv

en de rekwestrant dus verre af was, van ais uitvinder zich te kunnen doen

geiden.

De Heer van nievervaart zijne eerfte pogingen hebbende zien mislukken

,

heeft zich met een tweede rekest vervoegd bij Zijne Koninklijke Hoogheid, den

Souvcreinen Vorst , ter bekoming van een brevet wegens de door hem uitgevon-

dene verbetering der waUen en dubbelde ketels, fcdert eenige jaren bij de En-

gelfche olieflagers in gebruik. De Klasfe verzocht zijnde, om zijner Excellentie ,

den Sepretaris van Staat voor de Binnenlandfche Zaken 'hierop te dienen van con»

fideratiën en advies, heeft de Heeren kops, bennet, van marum en brug-

MANS daartoe gecommitteerd.

Uit wier navorfchingen is gebleken , dat de verbeteringen , welke de rekwes-

trant opgeeft aan die werktuigen te hebben toegebragt, en voor welke hij een

brevet verzoekt, beflaan

i'. In het geheel of gedeeltelijk onge^dckt houden van den biimeuften ketel,

waarin het zaad wordt gewarmd , kunnende^ hierdoor de waterdeelen van de

olift
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olie u'^dartipen , welke de Engel fchcn daarin houden door liet fluiten van den

ketel. Maar hetgeen ook hunne raapolie van minder waarde maakt.

a". In het fluiten der nietale walfen door een zwaren hefboom, in plaats van

door fchroeven. Welke laatde ongefchikt zijn bevonden voor onze wind-olie-

molens.

De verbeteringen zelve zijnde toegegeven , zou nog zeer ter nadere overwe-

ging blijven , of het voordeel, dat door eene grootcrehocveclheid olie, welke langs

dezen weg ^uit hfeC zaad verkregen wordt , niet ten nadeele zou werken van den

veeteelt, welke in ons, Vaderland zulk een aanmerkelijken tak van teftaan oplaf

vert. Immers de lijnkoekcn , al te zeer van olicdeelen beroofd , zouden , zoo

'niet geheel, ten minlle grootendeels, ongefchikt worden tot voeding, en daar-

door een zeer groot deel aan het getvoon veevoeder onttrokken raken ;
gelijk

<.lan ook in Engeland de alzoo- uitgcperfl:e koeken tot bemesting der landen, en

^geenszins tot onderhoud van het vee , gebezigd worden.

Het is echter onnoodig op dit laatflic aan te dringen , daar de verbeteringen

van den Heer van nievervaart van te weinig betcekenis zijn, om aan onze

Landgenooten de verpligting op te leggen , van üitfluitend bij denzelven ter

markt te komen , zoo zij van die voordeelen , die hij zegt te -genieten , insgelijks

zouden willen gebruik maken.

De^-Eerfie Klasfe, zich bij het gevoelen vaji hare Gecommitteerden voegende,

heeft alzoo moeten advifeeren , om het verzoek , vervat in bovengemeld rekest

,

te wijzen van de hand.

De haven van Harlingen door het aanflibben van modder voor diep gaande

fchepen meer en meer onvaarbaar geworden zijnde, meende de Regering aldaar

in het opruimen van deze- belemmering het best te zullen (lagen door het aan-

wenden van een moddermolen , naar een nieuw ontwerp vervaardigd. Zij ver-

zocht dienvolgens de vrijheid, zich zulk een molen te mogen aanfchafFen. De
Heer Secretaris van Staat voor de Binnenlandfche Zaken intusfchen niet willen-

de disponeren op deze aanvrage, alvorens de Eerfte Klasfe daarop te hebben
gehoord, verzocht haar, om, wegens het doelmatige en gepaste van dat werk-
tuig, volgeus de opgegevenè condructie te worden voorgelicht.

De Heeren florvn, glavimans en goudriaan hiertoe zich- verledigd heb-
bende, bleek uit derzelyer onderzoek, dat het voorgeftclde werktuig genoeg*

C 2
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zaam gelijk is aan de moddermolens , reeds langen tijd teAmderdam in gebruik,'

of daarvan iioofdzakelijk verfchilt door eene mindere uitgebreidlieid , minder

krachtvermogen en door een toeftel, om door menfclien , in plaats van door

paarden, bewogen te worden.

Daar nu de Anifterdamfche moddermolens, bij hunne tegenwoordige conftruc-

tie, niet wel in (laat zijn, om eene vastere (lof, dan weeke klei, op te diepen,

fpreekt het van zelve, dat die van Harlingeii , 'wz'it eene vastere grondfpecie

moet worden opgehaald, geheel niet zal kunnen voldoen aan het oogmerk.

Dan , behalve deze aanmerkingen , die ten deele door eene betere regeling van

het raderwerk en behoorlijke verdeeling tusfchen kracht en last zouden kunnen

worden opgeruimd , blijft er nog eene algemeene bedenking over ; namelijk , óf

het voor eene uitdieping van Hechts acht voeten niet voordeeliger zou zijn , geen

ander werktuig , dan de gewone baggerbeugel , te bezigen , dewijl deze diepte

die voor eene gewone uitbaggering geenszins overtreft. .

De Klasfe meende dan ook in alle deze redenen genoegzamen grond te vinden ,

om Zijner Excellentie, den Secretaris van Staat voor de i3innenlandfche Zaken,

het doen vervaardigen van dit werktuig te moeten afraden.

Het Gouvernement alle takken van nationale industrie , van v/elken aard dan

ook , willende begunftigen , aarfelde niet , om aan de Eerfte Klasfe van het In-

ftituut, ter bekoraing van advies , te zenden het rekest van h. a. geusen , touw-

flager te Utrecht , te kennen gevende., dat floor hem eene uitvinding van een

nieuw foort van vloermatten is gedaan, en verzoekende, dat, even golijk wel

eer voor de uitvinding van een nieuw foort van touwwerk , aan hem eene zilveren

medailje gefchonUen en "van zijne uitvinding eervolle melding in de publieke dag-

bladen gemaakt is , zoo ook thans van zijne tegenwoordige uitvinding van vloer-

matten , tot meerdere bekendmaking van dezelve , van vvege het Gouvcraement

melding in de openbare dagbladen mogt gefchieden.

De Eerlte Klasfe, de heilzame bedoelingen in dezen, zoo veel mogelijk, wil-

de bevorderen , heeft geene vrijheid gevonden , zich aan deze zaak te onttrekken.

Zij had het genoegen uit de ingewonnen berigten door de Meeren p,\ets van-

TROOSTwvK en KOPS te vernemen, dat gersen niet te hoog van zijne uitvinding

bad opgegeven , en men gerustelijk konde advifeeren het verzoek des rekwestrants

ia te willigen ; gelijk dan zonder wiêrhouding gefchied is..
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Ingevolge § 31 van het Reglement des Inftituuts , bevelende, dat, wanneer

eene Klasfe eenig werk zal hebben ondernomen, of met eenlg werk belast zijn',

voor hetwelk de kundigheden der overige Klasfen , of van fommige derzelve , nut-

tig of noodig kunnen zijn , ztj daarvan dadeUik aan die Klasfe zal kennis geven

,

welke Commisfarislen zal benoemen , om aan het werk van de Klasfe , die aan-

vrage gedaan heeft , deel te nemen , toefde de Eerfte Klasfe niet , om aan dfc

Vierde de benoeming van een Lid te verzoeken , ten einde gemeenfchappelijk

met de Heeren vrolik en paets van troost wyk onderzoek te doen naar eene

nieuwe uitvinding van fceene balken , op welke a. van diemen , fteenbakker on-

der Hazersffoude , bij rekest aan Zijne Koninklijke Hoogheid , den Souverein der

Nederlanden, uitfluitend octrooi verzocht had; zijnde dit rekest, om confidera-

tie en advies , door Zijne Excellentie , den Secretaris van Staat voor de Bhmen-

landfche Zaken , aan de Eerde Klasfe medegedeeld.

Zij had het genoegen-, dat de Vierde Klasfe aan hare uitnoodiging gehoor

gaf, en den Heer van westenhout aan reeds genoemde Commisfarisfen uit de

Eerfte toevoegde. Uit derzelver gemeenfchappelijk onderzoek bleek , dat mea

hier minder te doen had met fteene balken, in den gewonen zin van dat woord,

maar veel eer met fteene ftaven van a^ bij 3 duimen dikte en 19 duimen lengte

,

ingekeept aan ieder einde , ter lengte van bijna drie duimen , zoodat de iiiter-

tten in elkander ftuitert kunnen. Deze ftaven of leggers zullen eigenlijk dienen ,

om zeker foort van eestte^^els te onderfchragen , waarop aan van diemen in

vroegere jaren octrooi verleend , doch welk octrooi reeds federt eenigen tijd ver-

jaard was. Zij wórden daartoe gelegd op ijzeren ftandaarts en aan elkander ge-

voegd door kaik of andere vertteende ftoffe. Zij voldoen zeer wel aan het oog-

merk en veroorzaken ' eene merkelijke befparing van onliosten, 'als vervangende"

het ijzcre roostervverk , waarop anderzins de eesttegels komen te liggen.

Doch dit is al , wat Gecommitteerden in dezen vermogten , want de fteene

balken met de eesttegels in zoo naauw verband ftaande, kon een afzonderlijk

oftrooi op deze balken tot niets dienen. Zij moesten dus , vernemende , dat

het vernieuwen van octrooi op de eesttegels zwarigheid ontmoet had, zich ver-

genoegen met de Klasfe te advifeeren , om a. van ijiemen aan de günllige wel-

willtnhcid van Zijne Excellentie, den Secretaris van Sraat voor de iMnnenland-

febe Zaken, aan te bevelen. Hetgeen duor -dezelve , onder openlegging der

hiertoe ftrekkende gronden , volvaardig is gefchied.

C 3 Ema-



Emanuel joseph dems papeleu , xt G6n4 9 meende ous Vaderland te kun-

iieu van dienst zijn door twee belangrijke iiitvHidiiigcn , waarvan de eerfire be-

ftaan zou in een werktuig, om het water veel geaiakkeiijker en tot cene veel

grootere hoogte op, te heffen, dan immer te voren-j de tweede in een gebouw,

waarin het graan, zoo vele jaren men wil, vrij tegen bederf, uit welke oorzaak

ook ontflaande, te bewaren is en hetzelve te malen, zonder dat wind , droogte

,

vorst, hoog water, bommen en kogels ' zulks zouden kunnen beletten. Hij

vervoegde «ich bij Zijiie Koninklijke Hoogheid, den Souvereia der Nederlanden,

verzoekende tp mogen bpgunftigd worden met een brevet vaji uitvinding en iü,i:-

fluiteud. octrooj voor den tijd van vijftien jaren op beide deze (lukken. Zijne

Excellentie, de Secretaris van Staat voor de Binnenlandfche Zaken, daarover

geraadpleegd zijnde ,wou het advies in der Eerfte Klasfe , tot hetwelk zich de-

zelve gereed. maakte, zoo döor,\iet; inwinnen van de noodige berigten , als door

.het houden van conferentien met ;(^n. Heer papeleu , toen deze in het begin

van dit jaar door de mazelen in zulk een hevigen graad wierd aangetast , dat

hij als derzelver flagtofl\;r is omgekomen.

De Eerfte Klasfe bleef niet ia gebreke , den Heer Secretaris van Staat kennis

te geven van alles, wat in dezen door haar is verrigt geworden, en kan,

fchoon haar de dood van den Heer papeleu ter harte gaat, hierbij voegen, dat,

na de weinige inlichtingen , welke van dcnzelven waren bekomen , zij zich van

zijne uitvindingen geen grootsch denkbeeld had gevormd.

Van nog geringere waarde was hetgeen david alexandre louis van de vel-

de , werktuigkundige te Dixmude , als eene uitvinding wilde doen voorkomen.

, Hij had zich namelijk by Zijne Koninklijke Hoogheid , den Souverein der Neder-

landen , vervoegd met drie , zoo hij meende , belangrijke onderwerpen , waarop

de goedkeuring en begunftiging van Hoogstdenzelven verlangt wicrd. Het re-

kcst in handen van de Eerfte Klasfe gefteld zijnde, om confideratien en advies,

bleek al ras, dat een dezer uitvindingen beftond in het vervaardigen van vischnet-

ten, acht- of tienmaal fpoediger, dan zulks op de gewone wijze doormiddel

, van knoopen gefchicdt.
,

,

Daar nu de Klasfe afkeurend had moeten advifeeren op het rekest van louis

ROSSET , die een we/cktuig, aanbood , waarmede vijftig en meerdere mazen op

eeu»
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eenmaal kunnen geflagen worden, blijkt het van zelve ^^ dat zij aah deze verttióe-

de uitvinding haren bijval niet fchenken kondè. ' '• • '.
-•'-/'.;•"

'

Zijne tweede uitvinding moest be(taat> in een •waterwtrktiiïg ^ geTchïkt tot het

zagen van hout, het breken van granen, 'hef perfen van olie, enz.

Zijne derde bevat een werktuig tot het gemakkelijk op- eA nederlaten van ge-

wone 'ophaalbruggen. '' " "^ •-'•-"•^

' Op beide laatfte ziet de Klasfe het verflag van hare Gecommitteerifen te ge-

moet, en wil haar oordeel zoo lange opfchorten ,' tot hetzelve ' zat 2fijn inge-

Ifbmeiit.

•De Heeren paets van troostwyk , goudriaan , van swinden en flotiyn

deden een uirgewurkt verflag op het rekest van den kolonel j. a. de ciialot

ctimfuis, aan Zijne Majesteit den Koning ' geprefentéerd , lioücTende dit rekest,

onder overlegging eener teekêlïiflg en Méölori^V daartoe tétfekkelijk , het ver-

doek , om een uitfluitend'prWildgle Vóór dén tijd van éeh-en-twintig jaren tot

het invoeren en vervaardigen van, gelijk mede het varen met vaartuigen, door

ftoommachines in werking gebragt , welke bereids in jimcrika tn in Engeland

zouden zijn ingevoerd; tevens verzocht zijnde, hunne co"nfideratieil en advies te

^willen opgeven omtrent het nut en de gerchiktheid dezer vaartuigen voor onze

binnenlandfche wateren , vonden zij hierin aanleiding tot belangrijke aanmerkin-

gen betrekkelijk den binnenlandfchen vaart , en deden overtuigend zien , dat het

dieper treden dezer fchuiten ', die , behalve de gewone vragt ,' iièg'' iiiet èeriè

ftoommachine beladen zijn ; de fnelheid van derzelver beweging , waaruit zoo

vele aanleiding tot ongelukken te vreezen ftaat ; het hier mede in verband zijnde

fterk aflpoelcii der kaden ; het onmogelijke , om , wegens de hoogte en breedte

der watertredende raderen ,' door gewone bruggen en fluizen ijeeti te komen

,

en het meerder kostbare van de vragtloonen zoO vele gronden opleveren , om
het invoeren van deze vaartuigen voor binnenwateren af te raden.

Dat alzoö het vérleencn van octrooi niet te pas komt, en ook uiet te pas 'zou

komen, al vielen er geene bedenkingen op het in trein brengen van (loomvaar-

tttigen op onze binnenwateren , vermits den Hecre fulton in Amerika alleen

de eer toekomt van Itoommachine en raderen zaara verbonden te hebbi.n, met

oogmerk , om vaartuigen tegen fterk vlietende ftrooroen met fnelheid op te drij-

ven. Doch -het is van dien kant, dat dan ook deze uitvinding 'voor onze rivie-

ren
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ren en golvende wateren bijzondere opmerking verdient. Gecommitteerden waag-

\ den het daarom, hoewel niet opzettelijk hiertoe geroepen, het uitloven van eene

premie voor te Itellen , om dengenen , zonder onderfcheid wie hy zijn moge

,

welke het eerst twee zoodanige lloomvaartuigen voor het gebruik van onze groo-

te rivieren zou hebben ingevoerd , en dezelven daarmede bevaren ; welke premie

verdubbeld en dus nog eenmaal aan dezelfde perfoon uitgereikt zou worden,

wanneer het gebleken was , dat deze vaartuigen met vrucht en voordeel op deze

rivieren zouden kunnen gebruikt worden.

Eene dergelijke premie aan den eerden , die het gebruik van twee zoodanige

(loomvaartuigen op onze golvende wateren , als een op de Zuiderzee en een an-

der op d£ Zeeuvvfche (Iroomen , beneden Dordrecht, buiten de waterkeerende

fluizen zal hebben beproefd ; welke premie insgelijks nog eens zal worden afge-

geven, zoodra het gebleken is, dat van deze lloomvaartuigen met een goed ge-

volg op deze wateren kan worden gcbrsik gemaakt.

De Klasfe zich niet dit verflag, in ziju gtheclen omvang vereenlgd hebbende,

aarzelde niet, hetzelve als zoodanig onder het oog te brengen van Zijne Excel-

Jentie , den Secretaris van Staat voor de Binnenlandfche Zaken , en aan deszelfs

oordeel te onderwerpen.

Is het in het algenieen zeer moeijelijk en niet zelden volftrekt ondoenlijk, om
ftellig te bepalen , welk het beste zij van de onderfcheïdcn middelen , door het

menfchelijk vernuft uitgedacht tot bereiking van een en hetzelfde doel , men ont-

moet vooral de grootfle zwarigheden , wanneer het er op aankomt , de verfchil-

lende werktuigen, gefchikt tot het opheffen en lozen van water, onderling te ver-

gelijken en derzelwer betrekkelijke waarde te bepalen. Zijne ExcelL'ntie , de

Secretaris van Staat voor de Binnenlandfche Zaken , fchijnt daarom zijne beflisfing

op het rekest van den heer f. f. eckhardt, ter vernieuwing van het oktrooi,

aan des rekwestrants broeder, a. g. eckhardt, verleend, zoo op het hellend

fcheprad , als op den diepmolen , niet te hebben willen geven , dan na vooraf

beproefd te hebben, in hoeverre de Eerde Klasfe in dezen ter voorlichting zou-

de kunnen dienen.

Deze in aanmerking hebbende genomen alles, wat in het voor- en nadeel dier

werktuigen zou kunnen worden aangevoerd, heeft zich gaarne vtreenigd met

het gevoelen van hare Gecommitteerden , de Heeren c. brunings jr. , goudri-

AAN ,
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AAN CU FLORYN , cloor beidcii , het hellend fcheprad en deti diepmolen , te hou-

den voor zeer nuttige waiertuigen, welke de goedkeuring van het Gouverne-

ment volkomen waardig zijn. ,

, Eu aangezien des rekwestrants broeder was uitvinder der hellende fcbepraden

«n dicpmolens, en zij te zaraen niet hebben opgehouden aan de eerde uitvinding

fleeds verbeteringen toe te brengen , den Heerc Secretaris van Staat te advifee-i

ren , bij vernieuwing octrooi op beide werktuigen te verkenen en zulks voor

een bepaalden tijd, met dien verftande , dat zij, die zoodanige werktuigen wil-

den vervaardigen , alvorens des rekwestrants toeficmniiug daartoe zouden moeten

erlangen , door het uitkeeren van zekere , daar voor als nu bij het Gouverne-

ment te bepalen premie.

Onder de bezwaren , die • menigwerf aan de uitbreiding van binnenlandrche

fabrtjlien in den weg (laan, mag met regt geteld worden de hooge belasting op

den invoer van vele ftoffen , welke daartoe voUlrekt noodig zijn. De fabrijkeurs

in fpeelkaarten , te Amflcrdam , meenden zich ook hierdoor gedrukt te vinden

,

en vervoegden zich tot ontheffiug van dien last bij het Gouvernement de-

zer landen. Hun rekest eindelijk gekomen zijnde bij Heeren Burgemeesteren

dezer ftad , wierd aan de Eerlte Kiasfe van het Inflituut , het onderzoek op-

gedragen :

l'^. Of het waar is , dat er hier te lande geen goed kaartenpapier gemaakt

wordt?

2°. Of er bijzondere redenen bedaan , waarom men hetzelve in ons Vaderland

«iet zou kunnen maken van dezelfde deugdelijkheid, als het buitenlands gefabrij-

ceerd wordt? en of er plaatfelijke omflandigheden zijn, die zulks verhinderen?

Dezen last , op verzoek der Kiasfe , door de Heeren paets van troostwyk ,

KOPS en 15ENNET zijnde overgenomen, bleek uit derzelver navorfchingen , dat er,

eenige jaren geleden, zoo te Zaandijk^ als op meer andere pkatfen in, Noord-

Holland, zeer goed kaartenpapier, onder den naam van dubhdd lelij vervaar-

digd wierd; dat echter zulks, waarfchijnlijk om de grootere kostbaarheid , federt

heeft opgehouden; dat er alzoo geene bijzondere redenen beftaan, waarom men

het hier te lande niet zou lamnen maken ; dat zelfs in Gelderland zulks ver-

moedelijk met voordeel kan gcfchieden, als zijnde aldaar de dagloonen veel

miudcr hoog.

D Doch
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Doc'h terwijl zulks 'thans geeiie plaats heeft, en er intiisfchen binnenslands

•taarten gefabrijceecd worden,: meende de Klasfé met hare Gecommitteerden té

moeten inftemmeii tot de voordragt,' om de van buiten ingevoerde fpeelkairteii

en het buitenlands vervaardigd kaartenblad zoo veel met inkftmende regten te

bezwaren , dat de alhier gemaakte fpeelkaarten met de buitenlandfche meer of

min in prijs konden gelijk flaan.

De Eerfle Klasfe ontving van Heeren Burgemcesteren nog een rekest, waar-

mede de Wed, j. F, HiïLB, zich bi) Zijne Koninklijke Hoogheid, den Souve-

•rein der Nederlanden, vervoe'gd had 5 ten ^indé èehige onderfbeuumg te bekomen

tot het in ftand houden van hare fabrijk van gekleui"d leder. Heereu Burge-

meesteren eenig berigt verzoekende , of er bijzondere redenen beftaan , waarom

•aaii deze fabri;k doQr'öf-vau iwege het Gouvernement onderfland zoti verdienen

verleend te Worden , hebhen zich' de Heeren kop'S en' vkolik' niet' dé oQtwikke-

ling dezer zaak bezig gehouden. Waarbij ras kenbaar wierd, dat de rekwcs»

orante /verkeerdelijk bad opgegeven, dat- hare -fabrijk eenig was in het geheele

•land, aangezien in Amjlcrdam en Leyden meer dan een van denzelfden aard en

iiirigting • kon worden aangewezen. Het eenig bêflaah derzelve intusfchen dén

•grond zijnde tot het verzoek van onderfieuning, kon de Klasfe van dien kant

geene aanbeveling ontleenen. Zij onthield zich echter van verdere aanmerkingen

en wilde gaarne aan anderen ttr beoordeeling overlaten ^ in* 'hoe verre de onge-

lukken, dezer vrouw overgekomen, inzonderheid door de noodlottige omdani

digheden der tijden , haar bevoegd maken , om eenigcn onderftand van het Gou-

vernement te verkrijgen.

Buiten deze lastgevingen , waaraan de Eerfle Klasfe in den afgeloopen jaar^

kring voldaan heeft , vindt zij van wege het Gouvernement zich nog vereerd

met de volgende ftukken , waarop haar berigt , confideratiën en advies verlangd

worden.

1°. Eene misfive van Zijne Excellentie, den Secretaris van Staat voor dS

Binnenlandfche Zaken, te kennen gevende, dat hem het vastllellen van verorde-

ringen van Politie, op het fabrijceeren van keukenzout van zulk 'een hoog belang

is voorgekomen , dat hij niet kan nalaten , de Eerlte Klasfe ten fterkfte uit té

• noo-
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fHoodigeii j ; zteh i»et het onderzoek dezer zaak, de concert met haar verdienfie-

Jijk medelid ,. deo. Heere driessen, die fcdert vei-fcheiden jaren zich deze zaak

bijzonder heeft ter liarte genomen, zeer opzettelijk bezig te houden, en hem

van den uitllag te berigten, met bijvoeging eener voordragt van zoodanige niaat-

tegelen , als haar ter bereiking van het voorgèftelde doel , de verzekering der

deugdzaamheid van het- in den handel komende zout, het meest gefchikt zullen

toefchijnen. ..

fl*. Eene misfive van den Heer Directeur van den Waterftaat, geadresfeerd

aan het Inltituut van Kunden en Wetenfchappen , .doch door de Eerde Klasre,

als "het naast tot hare werkr^amheden betrekking hebbende , overgenomen.

Dezelve misfive betreft de uitvinding van een vvatervi^erktuig , ingerigt op de

wijze van eene (toommachine , duch hetwelk niet door den ftoom van water,

maar door eene andere beweegoorzaak in werking wordt gebragt. Deszelfs ont-

werper, de Heer e. koning. Predikant te Jkerjloot , ht^ït .&ïxï Gecommitteer-

den alle die inlichtingen medegedeeld, welke hen in ftaat flellen , binnen wei-

nig tijds een volledig verdag in de Klasfe uit te brengen, en hierdoor het Gou-

vernement tevens van dienst te zijn.

3°. Eene misfive van Zijne Excellentie, den Secretaris van Staat voor de

Binnenlandfche Zaken , ten geleide van een rekest van l. h. ryckaseys te

Dixmude^ houdende opgave van een door hem uitgevonden middel ter bewa»

ring van biergest , gedurende den zomer, met verzoek om, indien zijne uit-

vinding met eenen goeden uitllag wordt bekroond, daarvoor eenige belooning te

mogen genieten.

4°. Eene misfive van Zijne Excellentie , den Secretaris van Staat voor de

Binnenlandfche Zaken , ten geleide van een rekest van j. b, cellier blumen-

TiiAL , waarbij dezelve verzoekt, om een uiifluitend octrooi voor den tyd van

twaalf jaren tot het vervaardigen van werktuigen ter destilleering, welke door

hem zijn uitgevonden , en war.rvoor hij in de maand November van het jaar

i8i2 door het Fransch Gouvernement is gcbreveteerd.

5<*- Eene misfive van Zijne Excellentie , den Secretaris van Staat voor de

Binnenlandfche Zaken , geleidende het rekest van j. franc van den corpot

EN ZOON, te Amperdam , houdende verzoek, dat er gedurende de eerstvolgende

vijftien jareii geene grosfierderij in goud- en zilverdraad, dan die op de firma

van j'. Fi<.ANC VAN DEN CORP JT EN ZOON, binnea deze landen moge bedaan. ;

Da 6°. Eene
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6". Eene misfive van Zijne E?£cellcntie j den Secretaris van Staat voord*

Binnenlandfche Zaken , ten geleide van een rekest van p. van griethuizen
,

te JufpAaai^ bttTtkkeVvik zeker in Duitschland beÜaand werktuig , waarvan

,

zijns inziens , liier te lande met vrucht zou kunnen worden gebruik gemaakt

,

om op de werktuigen bij fabrijken , welke in andere landen door ftoom of

damp, paarden of watervallen worden in werking gebragt, te worden geappli-

ceerd, en waaromtrent hij gaarne, onder pro vifioncle geheimhouding, nadere

opheldering en opening geven zoude , ten einde vervolgens ten koste van den

lande,; tot proefnemingen zou kunnen worden overgegaan.

7°. Eene misfive vari Zijne Excellentie , den Secretaris van Staat voor de

Binnenlandfche Zaken, betrekkelijk een voorftel van den Heer b. koning. Pre-

dikant te jlkerjioot,, om op eene verbeterde en min kostbare wijze, dan in

Engeland , het koolftoffig waterftofgaï te doen dienen tot verlicbtiug^ van pu-

blieke wegen , groote gebouwen, &c. ,.>::;;'

Tot de rigtige beantwoording van alle deze ftukken , zijn onderfcheidene

Commisfien werkzaam. . Derzelver vcrflag zal mij in het volgend jaar ruime itof

tot onderhoud opleveren. Hetgeen nu reeds door haar verrigt is, en door mij

zeer ineengedrongen wierd medegedeeld, zou op zich zelve kunnen doorgaan

voor eene wel volbragte taak. Dit echter maakt den eigenlijk geleerden arbeid

der Klasfe niet. Het is van dezen, geachte Medeleden! dat mij overfchict^

U een beknopt tafereel op te hangen.

; Volgens de inrigting onzer werkzaamheden fcheiden zich dezelve, hoewel'

Ilrekkende tot één doel , in twee foorten. Tot de eerde betrekt men alle zoo»

danige bijdragen , welke Ikchts aan de Klasfe worden medegedeeld , om daaruit

aanleiding te vindei^i tot wetenfchappelijk onderhoud. Tot de Tweede alla

ftukken, waarop men het oordeel der Klasfe verlangt, om hen vervolgens on-

der hare uit te geven werken te doen opnemen.

De menigte van werkzaamheden, die bij de Vergaderingen der Earfte Klasfe

in uitgebreide rapporten voorkwamen , lieten (lechts fpaarzaam tijd aan derzel»

V€r leden, om zich aan het eerfte foort van bezigheden over te geven. Waar
de tijd zulks gedoogde , ie hij echter ook lüextce nuttig befteed geworden.-

De Heer driessen , die de aandacht der Klasfe in een vorig jaar had be-

paald op zekere ontaarding der bladen van perenboomen , waarvan in der

tijd
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"tijd aan deze aanzienlijke Vergadering verlkg gedaan is, gaf eenig nader be-

rigt van hetgeen door hem cu den Heer sïratingh , opzigtelijk deze ziekte

,

l'edert den jare 1813 is waargenomen, en voegt er de opbeurende verzekering

bij, dat deze kwaal van zelve, even goed, als door het aanwenden van mid-

delen en voorzorgen, in het Departement van Groningen^ grooteiideels i*

geweken.

In dezelfde Vergadering der Klasfe, ontvingen wij van dit ons geacht

Medelid: '
. :

i". Waarfchiiwende bedenkingen over het poudre anticharboneufe van

jEAN NicoLET. Dit pocder , de eigenfchap moetende bezitten, om den brand

in het koorn en andere ziekten der granen krachtdadig voor te komen , wierd

,

naar luid van het bulletin de Pharmacie van November 1813, bevonden te

'beftaan uit rottenkruid, koperrood , blaauwe vitriool en zwavel j zijnde dus ifi

handen, van den landman een allergevaarlijkst middel.

2". Eenige aanmerkingen over het Engclsch klipzout , hetgeen , bij den zeer
«

verminderden impost , thans algemeen in de zoutketen hier te lande gebruikt

wordt, in de plaats van baaizout. De Heer driessen waarfchuwt tegen het

minder bederf- en ranschheidwerend vermogen van het daaruit vervaardigd keu-

kenzout, ten zij bij het raffineeren bijzondere voorzorgen worden in het oog ge-

houden, waarover hij beloofde cene uitgt breide verhandeling aan de Eerfte

Klasfe te zullen inleveren ; die zij met groot verlangen te gemoet ziet.

n°. Een verflag van de Socióté (Cencoiiragement pwir rindustrie nationale ^

lütgebragt den 21 Hen Julij des jaars 18 13, over de Geruis van clichy, te

Parijs , in vergelijking met die van Holland , door den voormaligen Prefekt van

het Departement der Wester-Eems aan den Heer driessen gezonden, bene-

vens het ai^twoord van hem zelven op dit ftuk. Uit dit antwoord en uit de

bij ons beflaande kennis aan de Hollandfche Ceruis blijkt, dat de Franfchen die

van de eerfte kwaliteit niet gebruikt hebben tot vergelijking, en welligt de eer

en het belang der inlandfche fabrijkanten zal vorderen, hiertegen openlijk in het

licht te treden. Waartoe de Heer driessen ons hoop geeft, nadat eenige

proeven door den fabrljkeur kuïper te Groningen , onder zijn opzigt, zuileu

genomen zijn.

4^. Voorloopige proeven over de kleeltoffe of het glutinum , en bijzonder

over de vereeuiging van dat |>lantenbegiiifel met het kooUtofzuur. Daar de

D 3 tke-^
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•t!»eörie der gisting' eene der bezwaarlijkfte onderwerpen is ,• en' daarin , niet

.tcgénftaande de -veelvuldige pogingen der voornaatnlle fcheikimdigen, nog veel

duisters en onzekers overblijft , zijn alle proefnemingen , welke zelfs van verre

•hierover eenig licht kunnen verfpreiden , van veel belang ; en wel bijzonder

>aijn zulks bepaalde proefnemingen over den aard en bijzondere betrekkingen

van de kleeftoffe tot andere beginfelen. Het glutinum toch is de voorname

flof der gisting, en een gedeelte van hetzelve treedt gedurende de gisting in eene

verbinding , die wij tot nog toe niet genoeg kennen. Wij zijn dus ons geacht

-Medelid veel verfchuldigd , dat hij de behandeling dezer ItofFe , waaraan hij

reeds vroeger arbeidde, blijkens de Akaderaifche Schriften van de Geneesheeren

DE VRIES, de acido phosphorico en van cannegieter , de farina et pane , we-

derom heeft opgevat. Wij verwachten daarvan het nog ontbrekend licht , en

iVleijen ons , dat hij de Klasfe tegens het volgend jaar zal in (taat geüeld

hebben , hetzelve over U ,
geachte Medeleden , in vollen glans te doen

uitgaan.

'ïyé'ïïeer serrurier verfchafte der Eerfte Klasfe in twee Vergaderingen een

"aangenaam onderhoud door zijn Vertoog : Over de hoeveelheid woeste offlecht

~bebouwde gr'onden in Nederland , en hoe aanmerkelijk groóter dezelve nog is,

'dan tulks oppervlakkig fchijne. v

De bevolking en de blóéi van dat gedeelte onzes Vaderlands , hetwelk langs

Tneeren , vaarten en rivieren gelegen is , levert een zonderling contrast op met

die dorre en geheel woeste of althans flecht bebouwde gronden , en de armoe-

de , die men bijna overal aantreft, zoodra men in de binnenfle deelen komt,

die niet onmiddellijk aan het' water gelegen zijn. De aardrijkskundigen geven de

zeven voormaals veréenigde Provinciën op als een der allermeest bevolkte Sta-

ten, 'dfè fineer dan "drieduizend merifchen op eiken quadraat mijl tellen kan.

Dan 'deze berÈkenitig . is verre _vari juist te zijn , daar een derde van onze

gronden geheel woest en onbevvoond is , terwijl een ander derde (Icchts zeer

middelmatig ts bevolkt. Er blijft dus flechts ééu derde over, hetwelk (lerk

bezet te', en 'op elke quadraat mijl, 10, 20 ja 30,000 inwoners bevat. Hieruft

ontftaan geheel andere flatistieke gevolgen, dan ivanueer onze volksmenigte ge-

lijkmatig öVer het geh'éelé'ïand vérjleeld ware.

Over-
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Overal in ors land, zoodra raen de boorden der rivieren- en vaarten verlaat,

komt men uit het drokke gewoel van gewesten , door koophandel en landbouw

bloeijende , in harre duinen en dorre landen.

Niet dan voor weinige jaren is men begonnen, om ftraatwegen te denken,

ter communicatie van de allervoornaam fte fteden , en door ftreken heen , waar

jaarlijks duizende vrachtwagens onze handelsbetrekkingen met den buitenlander

onderhouden. ....
Uren achtereen trekt men in dit land door zandwoestijnen en heiden , waar

men niets dan fcbapen aantreft, en . vindt men eindelijk een dorpje, men ont-

moet er tevens lieden, die geene middelen hebben, om hun land behoorlijk te

bebouwen. En dit is intusfchen de (laat vaii den landbouw in het grootst ge»

deelte van ons Vaderland ten allen tijde geweest , en nu nog.

.Da oorzaken vaq dit ongeloofelyk verfchijnfcl zijn niet, gelijk elders, in dB

natuur van den grond of in de luchtsgelteldheid te vinden , maar zij zijn hierin

gelegen , dat het ontginnen van woeste gronden te veel kosten veroorzaakt

,

welke men geene kaps gezien heeft, immer met behoorlijke winst vergoed te

krijgen.

Hadden intusfchen de Hollanders , toen men overvloed van geld had, aan dat

werk een gedeelte dier fchatten willen belleden, welke men op plantagien in de

West-Indien, op Yvica en zelfs op woeste gronden in Noord-Amerika gefchoteii

heeft , de landbouw zou gewis een grouten vaart genomen hebben , en de geld"

fchieters hadden er in het emd beter bijgellaan , dan bij zoo vele buitenlandfchö

geldleeningen.

Dan, tegen foortgelijke ondernemingen vcrzettede zich ook nog de Conftitutie

dezer Landen ,of liever het chaos van conftitutien der verfchillende gewesten eii

plaatfen , bij een volfirrekt gemis van eenheid in het binnenlandsch befluur. Dit

duurde tot er één algemeen beftuur kwam , hetwelk , niet vooringenomen door

perfoneele inzigten , een einde maakte aan deze zaken. Nu begon men met het

aanleggen van nieuwe wegen , met het graven van nieuwe kanalen , die den ver-

voer der producten gemakkelijker maken moesten. Er wierden nu ook nopens de

ontginning van woeste gronden zoodanige bepalingen gemaakt, dat Heereu en

Gemeenten belet wierden , om nuttige ondernemingen te loor te (lellen. ^
Doch het is bekend, hoe het bc 'laan van ons dierbaar Vaderland vernietigdr

en bijkans alle bronnen van welvaart op eens geltopt wierden , waardoor nu we^

,/

'
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derom de mogelijkheid tot groote ondernemingen als van zelve wierd uitge-

floten.

Thans hebben wij , bij de herleving van ons nationaal beftaan , nieuwen grond

van hoop , dat de wetten op de ontginning van woeste gronden krachtdadig zul-

len gehandhaafd worden ; dat met het aanleggen van wegen en kanalen zal wor-

den voortgevaren , en , door het openen van nieuwe bronnen van beftaan , het

aan de middelen niet ontbreken zal , om den landbouw tot den hoogften trap van

volmaaktheid te doen klimmen.

In eene voorlezing over het projicieeren van zon- en maan-ecUpfen en fterre-

bedekkingen naar eene bijzondere vijze, deed de Heer ekama opmerken, dat

deze ftoIFe door verfcheiden geleerden op verfchillende wijze zeer uitvoerig is

behandeld: dat echter de gegevene methoden in het algemeen de navolgende ge-

breken hebben

:

1^. Dat dé theorie van het'vervaardigen der projectie eener zon-eclips geheel

afgezonderd en zeer verfchillend verklaard wordt van die eener maan-eclips , en

deze wederom van eene fterrebedekking.

ü". Dat bij het begin van het vervaardigen eener projectie gemeenlijk eene

fchaal van eene willekeurige grootte wordt aangenomen , tot welke aangenomen

eenheid vervolgens de onderfcheidene grootheden, in de berekening der eclips

voorkomende , herleid moeten wórden ; hetgeen altijd oorzaak is , dat eene menigte

lijnen en cirkels de teekening zeer onduidelijk maken.

3". Dat anderen wederom wél bijzondere pleinfchalen of parallactifche fcha-

len en uitvoerige hulptafelen hebben vervaardigd , om de projectie der eclipfen

en daarin voorkomende berekeningen gemakkelijker te maken ; doch indien men

die fchalen en tafelen blindelings gebruikt, kan daaruit dikwijls wel eenige be-

fpoediging in de bewerking worden te weeg gebragt , maar wenscht men ook

tevens de inrigting van deze fchalen en tafelen te verftaan , tot duidelijker be-

grip van den aard der bewerking van de projectie zelve , dan wordt die leer al

te breedvoerig voor hun , welke in de berekening der eclipfen niets anders wen-

Ichen , dan eene afteekening van dezelve te vervaardigen.

Eindelijk is , zoo verre den Heer ekama bekend wierd , bij niemand opgege-

ven eene duidelijke verklaring der fchijnbare wegen van de maan voorbij de zon

of fter, of door de fcHaduw der aarde. i

Ons
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, Ons geacht Medelid ontweek de^opgenoemde gebreken , door de onderfcheide-

ne thcorien te brengen onder een: gezigtspunt, door te' doen zien, dat het prö-

jicieeren van zon-, maan- en fter-ecliplen eene en dezelfde bewerking vordert

^

en gemakkelijk volgens eene en dezelfde fchaal kan worden verrigt , zoo als

met wiskundige bewijzen aangetoond en opgehelderd wierd door de noodige bij-

gevoegde prak-tifGhe- voorbeelden
:
van'-'Waargenoniene ecliplen ^ alle voorgefteld

met de fchijnbare wegen van de maan voorbij de zon of Iter , of door de fcha-

duw der aarde.

iProfesfor bont* droeg eene fchets : voor van ^ de natuurkundige gronden der

fchilderkunst , betrekkelijk de kleuren , naar een onvoltooid ontwerp van wijlen

den beroemden kunstocfenaar cornelis ploos van amstel , met deszelfs daar-

toe vervaardigde , kunstmatig gekleurde afbeeldingen , ten betoge , dat er in de

jiatuur niet meer, dan drie hoofdkleuren van -newtoï^'s prisma dien naam verdie-

nen j de vier andere dien van gemengde , en alle overige wyzigingen derzelve , daar»

uit zaniengeiteld , in lichtkleuren en zelfltandige verfkleuren behooren onder-

fcheidcn te worden , dewijl dezelve allen flechts door ftraalbreking geboren

worden.

Ons geacht Medelid wisfelde deze voordragt af met die der gevoelens van

latere gczigtkundigen en derzelver op waarneming gegronde voortellingen en

afbeeldingen , inzonderheid die van den geleerden gastel ,wunsch en goetze,

door welke hij oordeelde , dat niet alleen het beftaan der drie hoofdkleuren ;

rood, geel en blaattw , bewezen wierd, maar tevens ook, hoe dezelve niet in

bet licht waren , maar alleen aan de omtrekken of randen van door het prisma

bcfchouwde voorwerpen , en even eens aan den onder- en bovenkant , of van

den door den l<antzuil doorgaande heldere breede zonneftraal , door llraalbreking

geboren , en daarna elkander ovcrkruisfc-nde , hierdoor de vier gemengde kleuren

,
gcvorird wierden, en in eene rei van het fpectrum van newton met de drie

hoofdkleuren voorkwamen.

Doch de fchildeikunst heeft daarenboven hare hulpmiddelen van het licht en

bruin, de witte en zwarte vervven , de natuurkundig bewezen gekleurde fchadu-

wen en mezzo tinto noodig, om aan hare voorftellingen hoogte en diepte te

doen uilkomen en de natuur na te.bootfen.

De Iker bonn meende dit een en ander te kunnen ftaven door proefkundige

E bc-
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bewijzen met den kantzuil , verdubbeling van gele en blaauwe doorfclnjnende

glasplaten , met . den driekleurigen Araaranthus, het ver!oopen der kleuren van

tulpen, den overgang van kleuren bij het rijpen van vruchten, de kleurfpeling

der paarlen en paarlfchulpcn , der vogelvedereh , inzonderheid die van den zeld»

zamen zevenkleurigen papegaai , de Colubrieten en kleurfpeling der Labrador-

fteenen , en met eenige kunftig gekleurde teckeningen , door beroemde meesters

naar het leven der voorwerpen vervaard-igdi '

De waardige grijsaard liet het niet bij deze mondelinge voordragt , maar gaf

ons het vooruitzigt en de blijde hoop van eene uitgewerkte Verhandeling over

hetzelfde ondenverp: waarop' ik thans de vrijheid neem befclveidenlijk aan te

dringen.

. Het aangenomen g^bxivjk-bij onze Klasfe wil', dat ik van.; eenige attdéré ftufc-

.ken, hoezeer voorgedragen inbare: Vergaderingen, voor als nog geenebreede hn;I*

ding niake.. Alles toch, wat de, Leden verkiezen, ouder de aangebodene Verhan-

delingen gerangfchikt te hebben, wordt' dan eerst in het Jaarlijksch Verdag der

werkzaamheden ontwikkeld , wanneer het oordeel van Gecommitteerden •ihgékö»

Tiien en het befluit der Klasfe is bekend/geraakt. Zoolang aan die vereischl!en

niet voldaari is, wordt flechts het onderwerp opgegeven, waarover in deze ituk-

kcH gehandeld wordt, en de naam' des < fchrijvers , die op hetzelve het oordeel

zijner Medeleden verlangt in te; winnen.

Over enkele dezer aangeboden ftukkcn het oordeel van Gecommitteerden en

het befluit der Klasfe reeds zijnde opgemaakt, zal ik daarvan in. de eerfce plaats-

moeten fpreken. ,iwo-<i 2

Ons geacht Medelid, de Heer kops, in zijne betrekking van Commisfaris tot

de zaken van den Landbouw, federt den jare 1806' jaarlijks hebbende opge-

maakt en in druk uitgegeven den ftaat der in Nederland geteelde gewasfen , en

hetgeen deswegens in elk jaar belangrijks was voorgevallen, deelde aan de Klas-

fe mede een Overzigt van deze fiaten over geheel Nederland , van 1806 tot

1810 ingefloten , en voor 18 11 en 18 ia over hei voormalig Departement der

Zuiderzee , als mede van de gelieldheid van het -weder in deze jaren , met aan-

wijzing van de gevolgen , die hieruit zijn af te leiden. Hij bepaalde zich tot

de
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de wintergewasfen , als tarwe, rogge, wimergarst, koolzaad en klaver; en tot

de zouiergewasfen , als zomcrgarsq, havjir , paariJgnboonen, , erwten , boekweit eu

aardappelen. .i_ .; - . ^ . ; f, ; , :..:-;:./,..
In de eerfle plaats wordt de ftaat yaii; .^Ik gewjis over i'eder jaar , benevens de

. gefteldheid van liet weder kortelijk opgegeven, en dit overzigt door eene bijge*-

voegde tal'el nog duidelijker gemaakt.

^ ],n de tweede, plaats vergelijkt de fchrijver den ftaat en de uitkomst dezer ge-

wasfen in de genoemde zeven jaren met eikanderen , en onderzoekt , welke ge«

yolge^iCn raadgevingen hieruit ziji), af te. leiden : zijnde daartoe op eene tweede

tafel gebragt, welke jar^n gedurende dit tijdvak, een min of meer voordeeligeii

oogst van de bovengenoemde gewasfen hebben opgeleverd.

Blijkende hieruit onder anderen , dat in deze zeven jaren tarwe , rogge , klaver

en boekweit het raeest voorfpoedig , paardenboonen en erwten het minst ge-

llaagd waren ; voorts dat de uitkomst van zomqrr en. wintervruchten dikwijls zeet

ongelijk was, zoo dat de eene gelukkig uitvallende, de andere doorgaans min-

der voorfpoedig zijn, en dat onder de wintergewasfen het koolzaad meestal in

uitkomst van de aydere verfchilt. Dit wordt nader beoordeeld eu onderzocht
tot leering van de landbouwers.

Hierna onderzoekt hij de oorzaken , welke deze uitkomften hebben opgeleverd ,
en gaat

Ten derde na de gefteldheid van het weder, gedurende het tijdvak zijner waar-
nemingen , in de onvruchtbare en vruchtbare jaren en jaren van middelmatige op-
brengst. Om dit te duidelijker onder het oog te brengen , is op eene derde tafel

in kolommen opgegeven de gemiddelde hoogte des Barometers en Thermometers,
en van de hoeveeHieid gevallen waters en uitwafeming, als ook van de heerfchende

winden en weêrsgefteldheid in elk vierendeel van deze jaren, benevens de door-
gaande ftaat der winter- en zonicrgewasfen in ieder jaar.

Bij dit onderzoek treedt ons geacht Medelid in zoo vele bijzonderheden omtrent
de verfchijnfelen van het weder, waaraan deze verfchillende uitkomften moeten
toegekend worden , dat dezelve voor geene algemeene opgaaf vatbaar zijn.

Ten vierde deelt hij de gevolgen en onderrigtingen mede , welke de befchouwde
' weêrsgefteldheid oplevert en toont , dat de 'planten in den beginne van haren

wasdom veel kunnen verduren ; dat , ten aanzien der wintergewasfen , een ftrenge

E a vorst
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vorst een voorlpoedig , en een open winter niet meer dan een middelmatig gewas

doet verwachten, met uitzondering van het Icoolzaad.

Dat uit dit alles verder voortvloeit, dat men na een ftrengen winter zeer omzig-

tig moet zijn in het befluit", ont de gewasfen omtebouwen en eene nieuwe zaaij-

ing tedoen; verders, dat heete zomers zelden vruchtbaar zijn, fchoon al met

gecne zware droogte vergezeld , en laatftelijk , dat de landman vroegtijdig met

zijne grondbereiding behoort gereed té zijn , om een goed tijdperk vuor het

zaaijen te kunnen kiezen.

In de vijfde en laatlle plaats wordt onderzocht , in hoe verre de weêrsgeiteld-

heid en itaat der gewasfen iu het eene jaar invloed heeft op die van het andere:

waarbij de belangrijke aanmerking voorkomt , dat , ten aanzien van het beter of

minder . zaaikoom voor het volgend jaar, geen beter of minder oogst te ge-

moet is te zien , wordende het gevoelen van joseph banks, dat de kleinfte

zaaikorrels even zware gewasfen , als de meest gezwollene kunnen voortbren-

gen, ter verder onderzoek aanbevolen.

Deze uitgewerkte X^rhandeling kvert dus refultaten op , hoedanige nininier in'

ons Land, noch. in eenig ander, hebben kunnen opgemaakt worden, omdat,;

volgens verzekering van den fchrijver, nergens zoodanige naauwkeurige jaailijk--'

fche ftaten der gewasfen over een geheel Rijk voor handen zijn, welke men al-

leen aan de opgaven de<i- Nederlandfche Commisficn van Landbouw in de re-

Ipective gewesten verfchuldigd is.

,

De Klasie vereenigde zich dan ook gaarne met het oordeel van hare Gecom»

mitteerden ^ dat het landbouwkundig publiek geen ondienst gefchiedcn zoude,,"

indien deze Verhandeling in octavo gedrukt en aldus gereedelijk verkrijgbaar ge-

maakt wierd voor allen , welke in den landbouw belang Hellen.

Hoezeer de zoogenaamde Canadafche of Virginifche Popel in ons Land federt

de laaifte jaren zeer getneenzaam geteeld wierd, bleef er echter nog altijd veel

©nzekers omtrent de kruidkundige bepaling van. dit gewas. Bijzonder welkom-

was daarom eene Verhandeling van de Heercn van eys en reinwardt, waarin'

de geheele natuurkundige gefchiedenis van deze boom naauwkeurig uiteengezet

en met belangrijke huishoudkundige aanmerkingen doorweven wordt.

Het eerfte gedeelte van deze Verhandeling dient- voornamelijk ten onderzoek '

tot welke Ibort van Populieren deze boom te brengen. Ten dien einde worden.

d«
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de kenmerken yan alle bekende foorten van Popelen' naauwkeiirig opgegeven, e»

uit vergelijking van dezclven ten duidelijkRen aangetoond, dat deze foort is de

ware Popuhis monilifera , door aiton in den Hortus Kewcnfis het eerst be»

fchreven.

Dat deze popel hier te Lande zoo algemeen is geworden, is men bijzonder

in de Provincie van Holland aan den welmeenenden ijver van ons geacht Mede-

lid, den Heere van eys, verfchuidigd , aan wiens langdurige ondervindingen

men de beJangrijklle waarnemingen , die omtrent dezen popel in het tvveedo

gedeelte der Verhandeling voorkomen , te danken beeft.

Hiet blijkt hier uit, dat dezelve zich aanprijst, i*'. door zijne welige groei;

a". vermits hij zelfs opgaat in fchrale zandgronden , op welke geenc andere boo-

nien, dan de Schotfche fpar, wel willen groeijen ; 3". vermits hij des winters,

zelfs van hevigen vorst, zeer weinig te lijden heeft; 4". tegens de bij ons zoo

dikwijls heerfchcnden Ikrke winden zeer goed beftand is.

Het blijkt daarenboven , dat de cultuur van dezen Populier bijzonder voordeelig

is door zijn overvloedig bruikbaar produkt , hetgeen niet alleen voor brandhout

,

maar voor fomraig paalwerk en ander huishoudelijk gebruik gefchikt is, daar dit

hout, hoewel van een zachteren aard , echter geenszins , tot de minst duurzame

houtfoorten behoort, liet is daarenboven uitermate gefchikt voor klompenma-

kers , die liet boven den gewonen popel verkiezen. Niet minder dienstig is het

voor bruggeavoeringen. Tot welke beide gebruiken deszelfs cultuur V'crdient te

worden aangemoedigd ; waaromtrent men met nut zal kunnen volgen , hetgeen

door den Heer van eys, naar zijne eigene waarnemingen , als het voordeeligst

wordt aanbevolen.

Commisfarisfcn waren, om alle deze redenen, van oordeel, dat gezegde Ver-

handeling , met de bijgevoegde fraaije naauwkeurige afbeeldingen , tot èen fieraad

in de werken der Eerde Klasfe van het Inllituut zal kunnen vertrekken. Waar-

om de Klasfe dan ook bcfloten heeft, dezelve onder haren uit te geven werken

te doen opnemen»

Ons^'aardig Medelid, de Generaal krayenhoff, had in het begin dezes jaars

cene Verliandeling aangeboden: Over het waterafvoerend vermogen van he^

Barmer denfche kanaal; waarvan ik eemg nader berigt , in verband met heï

oordeel da- Klasfe , aan uwe aandacht zal moeten voordragen.

E % Naar»
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Naardien het klaarblijkelijk is, dat de hoeveelheid waters, welke in een be-

paalden tijd , door eenig profil eener rivier afftroomt , en van de grootheid van

dat profil, en van de fnclheid des flrooraende waters afhangt, zoo volgt van

zelve, dat deze beide ten naaiuvkeurigfte moeten bepaald worden; waartoe de

weg. van dadelijke metingen en proefnemingen open flaat. De Heer krayenhoff

heeft daartoe een zeer gefchikt gedeelte van het Paiinerdenfche kanaal uitgeko-

zen, alwaar namelijk de wederzijdfche dijken in eene genoegzame 'regtlijnige

ftrekking de oevers van de rivier uitmaken.

Door alle zijne metingen en ipeilingen is hij in (laat geraakt , om den bodems-

omtrek en den vierkants- inhoud der gemiJdelde doorfnede te berekenen ; gelijk

hij zulks dan ook voor eene bepaalde peilshoogte gedaan heelt, en desgelijks

voor alle andere watershoogten ter dezer plaatfe geichieden kan.

Hiermede de juiste bepaling des profils afgeloopen zijnde , moest nu ook de

fuelheid van het daardoor afgevoerd wordend water gevonden worden. Men
weet , dat deze fnelheid zeer verfchillend kan zijn , zoo wel in onderfcheidene

punten der breedte, als der diepte. Waaruit dan eene gemiddelde fnelheid

Dntftaat , die men in de berekening der hoeveelheid van ftroomend water noodig

heeft te kennen. Men heeft wel getracht , om die fnelheid , uit de diepten en

het verhang der oppervlakte, theoretisch af te leiden, maar vele bijkomende

omftandigheden , als de wrijving der watefdeelen langs den bodem en de zij-

wanden , de onderlinge meer of mindere aaneenkleving dezer waterdeelen , cii

wat dies meer zij , maken , dat deze theoretifche bepalingen dikwijis verre van

de waarheid afwijken , en althans eenige verbeteringen noodig hebben , die alleen

door proefnemingen kunnen verkregen worden.

Het is hierom veel verkiefelijker deze gemiddelde fnelheid regtftreeks waar te

nemen ; waartoe verfcheiden hulpmiddelen zyn aan de hand gegeven ,, en de

toeftel, door den Heer krayenhoff gebezigd, en waar aan hij den naam geeft

van (Iroommeter , uitmuntend gefchikt is.

Hij befchrijft dezen (Iroommeter zeer uitvoerig en toont ten. duideliikfte aan

,

hoe men zich , naar de verfchillende diepten , van denzelven bedienen moet.

Waarna hij de proeven zelve opgeeft, die daarmede in het Pannerdenfche kanaal

door hem, genomen zijn. Uit welk alles dan met zeer vele onizigtigheid de be-

geerde middelbare fnelheid wordt opgemaakt, terwijl hij er tevens bijvoegt de

ge.
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gemiddelde fnelheid in de oppervlakte zelve, door het laten drijven van boute

Ichijven verkregen.

Dan alle deze bepalingen alleen maar voor eene enkele watershoogte dienen-

Öe , zouden bij elke andere moeten herhaald worden , om ook het vermogen der

rivier bij hare overige fianden te leeren kennen. Dit niet mogelijk zijnde , i«

men bedacht geweest op- eene empyri/che ^formule, volgens welke, wanneer de

doorfnede en het verval van eenigen riviertak gegeven zijn , de middelbare fnel-

heid kan gevonden worden. Zoodanig eene formule heeft de beroemde pronv

opgeevenS, Doch de Heer krayenhoff dezelve aan proefnemingen op onzeiri-

vicren getoetst hebbende , bevond , dat zij daarop niet volkomen toepasfelijk

was , uit hoofde , dat de daarin voorkomende flandvastige coëfficiënt fleclits uit

proefnemingen op kleine watergangen in kanalen was afgeleid. Hy begreep daar

om te regt, dat men dezen coëiBcient 'door proefnemingen in het groot nader

behoorde te hepaicn. Ten welken einde hij zich van een groot aantal waarne-

mingen, op alle onze groote riviertakken gedaan, bediend heeft. Gecommitteerd

den geve» hunne fpijt te kennen, dat hij deze waarnemingen zelve niet heeft

medegedeeld , maar alleen de uitkomsten daar van in het Pannerdenfche kanaal

,

op den IJsfel , den Boven-Rhijn , de Waal en den Neder-Rhijn. Volgens alle

welke deze coëfficiënt maar weinig verfchillend bevonden is , en die gemid*

deld met de meeste waarfchLjulijliheid de ware grootte dezes coëfiients hekend ge»

maakt hebbè'n.

Hiredoor was het nu gemakkelijk , om de verfchillende fnelheid en vervolgens

de hoeveelheid van ftroomend water , door het Pannerdenfche kanaal , bij alle on*

dêrfcheiden peilshoogten , te berekenen; zoo als de Heer krayenhoff van voet

tot voet, van i^ voet van de peilfchaal af tot £o|; voeten toe, heeft gedaan,

en de . uitkomsten daarvan in eene Tafel gebragt ; waarmede deze Verhandeling

beflotcn wordt. .

Commisfarisfen betuigen al dezen arbeid van ons verdienstelijk Medelid met

het grootst genoegen nagegaan te hebben, en doen hulde, zoo wel aan de fchran-

derheid en naauwkeurigheid , waarmede hij gewoon is alle zijne waarnemhigen' te

verrigten , als aan de duidelijkheid van de voordragt.. Zij aarfclen daarom geen

oogenblik , te advifecrcn , dat de Eerfte Klasfe dit. ftuk met welgevallen behoort

aan te nemen en eene plaats in te ruimen in hare.witr te geven werken»

Zij verzoeken verder, dat het der Klasfe behage, den Heer krayenhofï uit

te



te noodigen , om ter meerdere voltooijing van deze zijne Verhandeling , bij wijze

van Bijvoegfel , in een tafelaardigen vorm op te geven alle de waarnemingen

,

waaruit hiij den bovengemelden Coëfficiënt heeft berekend.

,

De Klasfe heeft zich gaarne gevoegd bij het oordeel en uitgebragt advies yau

hare' Gecommitteerden, en twijfelt niet, of de Heer krayenhoff zal de ver-

zochte bijdrage wei willen leveren vóór zijne Verhandeling ter p^rfe- gelegd

wordt.

Behalve hetgeen aan de Klasfe door Zijne Excellentie , den Secretaris vtn

Staat voor de Binnenlanfche Zaken , omtrent maten en gewigten is opgedragen

,

en waarvan ik U, geachte Medeleden! zoo flraks reeds verflag deed, heeft nog

de bijzondere arbeid van eenige Leden de aandacht der i<.lasfe op hetzelfde on-

derwerp doen vestigen.

Ik heb U in het Verflag des voorgaanden jaars gezegd, dat de Heer van
awiNDEN zekere flaven , welke de Hoogleeraar ljlofs gebruikt had, bij het

doen zijner proeven over de lengte van den enkelen llinger, te zamen met den

Heer ekama , toevallig op het obfervatorium te Leyden wedergevonden hebben-

de, geoordeeld heeft, dat die (taven een middel zouden kunnen aan de hand ge-

ven, om -de ware lengte van den Rhijnlandfchen voet te leeren kennen, zoo

ver ' dezelve door lulofs is bepaald geworden. Ik meldde toen te ge-

lijk, dat ons geacht Medelid daarover eene voordragt aan de. Eerde Klas-

fe had gedaan, hdofdzakclijk (trekkende, dat er eene Conimisfic benoemd mogt

worden, om die (laven op den comparateur, aan het Indituut tocbehoorende, te

meten: dat de Klasfe, aan dat verzoek voldoende, hare iVIedekden floryn ,

XRAYENHOFF en BANGMA daartoc benoemd heeft: welke, zich van dien last

kwijtende, in een naauwkeurig verflag de lengte van die (laven, in mevermaat heb-

ben opgegeven, en dat de Klasfe een authentiek affchrift van dat rapport aan haar

Medelid van swinden heeft ter hand gelleld.

De Heer van swinden heeft die (laven , zoo als derzelver lengte door de ge-

melde Commisfie bepaald was , op nieuw nagegaan, met eikanderen en met de

metingen vai) lulofs vergeleken, en daaruit eene tweede Vti handeling ontwor-

pen, welke als enkel in overbrengingen van maten, in correcticn daaraan uit

hoofde der temperatuur aan te brengen , enz. , beflaande , voor geen uiitrekfel

vatbaar is. Hij doet in dezelve zien, dat, zoo de kurtlte (laaf volkomen met

de
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de metingea vanLULOFS overeenkomt, de langtte met de metingen van dien Hoog-

leeraar verfchilt ; hoewel er aan den anderen kant ook redenen zijn , die voor

de naauvvkeurigheid der grootte van de tweede ftaaf, door lulofs opgege-

ven »^pleiten. Waaruit volgt, dat er ergens eene feil aanwezig is.

Vermoedende, dat die feil misfchien in den comparaUur mogt fchuilen, en

begeerende , dat , hetgeen de lengte des Rhijnlandfchen voets betreft , met zeker

heid mogt beflist worden , heeft ons geacht Medelid aan de Klasfe voorgefteld

,

cene Commisfie te willen benoemen i**. tot het onderzoek van hetgeen hij had

voorgedragen over de befluiten , welke uit de metingen der bewuste ftaven, zoo-

wel door LULOFS, als op den comparateur verrigt , afgeleid kunnen worden.

2". Den comparateur ten minfte op het, ftuk , waarop het in dezen aankomt

,

te verificeeren.

3°. Of het niet nuttig zijn zoude de proeven over de lengte van den enkelen

flinger op het obfervatorium te Leyden te herhalen, ten einde alle onzekerheid

over een zoo gewigtig punt uit den weg te ruimen.

De Klasfe dit voorftel aannemende, heeft hetzelve overgcbragt op dezelfde

Commisfie , als te voren , welke dan ook , zich van de haar opgelegde taak

kwijtende , heeft gerapporteerd:

1'. Alle de herleidingen en berekeningen van den Schrijver te hebben nage-

gaan en ten naaüwkeuriglle bewaarheid gevonden , zoodat zij zich met deszelfs

befluiten vereenigen.

a°. Met alle fchroomvalligheid op den comparateur niet alleen den geheelen me-

ter , maar ook den decimeter en centimeter te hebben nagegaan
, gelijk mede den

millimeter , en zich overtuigd te hebben , dat de verdeelingen op den compara-

teur zoo juist zijn , dat er geene merkbare afwijkingen gevonden worden.

3°. Dat het derhalve onverklaarbaar blijft, waaruit het vérfchil ontftaat voor

de lengte van den Rhijnlandfchen voet , nadat dezelve uit de kortlte of

langfl:e (laaf wordt opgemaakt.

4*'. Dat dit verlchil niet anders kan beflist worden , dan door proeven voor

de lengte van den enkelen flinger te Leyden te herhalen; waarom dan ook de

Klasle bepaald beeft zoodanige proeven te zullen doen nemen.

De Klasfe heeft uit dien arbeid reeds dit voordeel getrokken , dat zij nu met

zekerheid weet, dat de verdeelingen van den comparateur volkomen naauvvkeu-

F rig
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rig zijn, zoodat zij roemen mag een werktuig te bezitten, waarvan weinige we-

dergaden te vinden zullen zijn.

Zij twijfelt niet , of de Coramisfie , die zij omtrent het nemen van proeven

over de lengte des flingers benoemd heeft, beftaande uit de Heeren vanSwin-
DKN , FLORYN , KRAYENHOFF , EKAMA cn BANGMA , zai zich met atlc naauwkeu-

righeid van dien last kwijten.

De Klasfe kan der Vergadering aankondigen , dat deze Commisfie reeds werk-

zaam is geweest , en dat men bezig is met het vervaardigen van fommige werk-

tuigen, die tot het doen der proeven vereischt worden. Zij hoopt in eene vol-

gende Algemeene Vergadering van den afloop dier gewigtige proeven verflag té

zullen kunnen geven , en door dezelven een duurzaam monument ten nutte der

vvetenfchappen te (lichten.

Hier eindigt , mijne Heeren ! hetgeetr ik van de werkzaamheden der Leden

aan uwe aandacht meer of min ontwikkeld mogt voorhouden. Ik heb gegron-

de hoop van in een volgend jaar mijn Verflag ten dezen aanzien veel bree-

der te zullen kunnen uiteenzetten. De voorraad immers van aangeboden Huk-

ken , waarop het oordcel van Gecommitteerden reeds voor lang wicrd inge-

wacht, geeft daartoe het vleijendst vooruitzigt : want toch het terughouden

van dit oordeel zal' Avel aan niets anders zijn toe te fchrijveh , dan aan de ver-

drietige traagheid, waarmede op 's Lands drukkerij wordt te werk gegaan; éene

vertraging , waardoor (leeds een groote voorraad van belangrijke (lukken der ge-

leerde wereld onthouden , en alzoo der eere van het Inftituut en die van

geheel het Riik grootelijks wordt te kort gedaan. De bekrachtiging van het voor-

ftcl, hetgeen ter goedkeuring aan deze Vergadering moet worden voorgelegd,

fchijnt mij genoegzaam in (laat te zullen wezen, alle deze belemmeringen op

e?hs uit den weg te ruimen.

De (lukken zelve , zoo van vroegeren tijd , als die , welke in het nu afgeloopen

jaar wierden aangeboden , doch onbeoordeeld bleven , zijn de volgende

:

i". Floryn , over de uitzetting van het Ijzer door de warmte.

ft'. C. BRUNiNGS jR. , Vcrtoog uopcns een nieuwen (lelregel ter vergelijken-

de beoordeeling van werktuigen , bij welke dezelfde beweegkracht op verfchillen-

de wijzen gebruikt wordt,

Z*. C.
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3". C. L. BuuNiiVGS, Aantcekeningeii en Waarnemingen ten aanzien van de

IJsllopping , welke men onderHeld heeft plaats te hebben in het Steurgat , in

Louwmaand des jaars 1813.

4". C. L. BRUNiNGS, Beiigt aangaande wijzigingen , welke de ftandhoogte

der Nederwaal , mitsgaders van de Nedermaas ondergaan heeft in derzelver be»

nedenmonden, ren gevolge van de Itopping, welke in gemelde benedenmondcn

door het van boven afvvaartskonicnd ijs ontdaan is.

5°. Ekama, Verhandeling over de Parabolifche Spiegels; en Astronomifche

Waarnemingen , zoo van hem zelven , als van den Heer aryen roelofs.

6", Ekama , drietal belangri.ike Voorftellen in de Sterrekunde , bevattende

fl. Oplosfingen van het Voorftel , om uit drie achtereenvolgende hoogten

van een en dezelfde fter , benevens den verloopen tusfchentijd , te be-

palen de hoogte van den pool of de breedte van de plaats des waar-

nemers.

i. Het vinden van de Poolshoogte en den tijd uit de Waarnemingen van

twee bekende Sterren.

e, Oplosfing van een nieuw Voorftel; benevens de Berekening van Voor-

beelden, om door waarneming van twee lierren in een en dezelf-

de vertikaal den middelbaren of ook waren tijd te vinden.

7*. C. L. BRUNINGS , Verhandeling , bevattende onderfcheidene Theorien

omtrent het vermogen der Waterleidingen , getoetst aan de ondervinding.

8°. Van marum, over den Vegetalen Oorfprong der Steenkolen.

9". Vrolik, over de zonderlinge Misvorming eener Vracht, ten einde acht

maanden dragts geboren, te gelijk met een welgevormd kind.

10". Van der borch van verwolde, over de Aairdappelen , als een

hoogstbelangrijk gewas , en zekeren waarborg tegen yoHlrekte hongersnood.

11°. Driessen, Vergelijkende Proeven met het Geruis van clich'ï te, J^arij's

^

en dat van den fabrijkant c. kuyper te Groningen.

12°. i RoY , Verhandeling over de werking der Azijn in de Typhus.

13". Bangma, Verhandeling over de Breedte buiten den Middag door twee

^gelijke hoogten.

14°. Paets van troostwyk, over den hoogen graad van Gevoeligheid,

welke voorwerpen uit het Plantenrijk hebben voor elektrieke ontladingen , en het

vernielend vermogen van flechts kleine fchokkcn op het levensbegiofel in dezen.

F 2 15'. C.
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i5<*. C. L. BRUNiNGS , Iets over het foortelljk geleidend vermogen der lig»

chamen van het geluid, den klank, enz.

16°. Reinwardt , over de Maag- en Darmflcenen van het viervoetig Ge»

dierte, meer bepaaldelijk over die van het Paard en den Hippopotamus.

17", Krayenhoff, wat er ten aanzien van den IJsfei zal behooren te ge-

fchieden, om 'deszelfs vermogen gelijk te maken aan dat van het Pannerdenfche

Kanaal.

18". Floryn, Verhandeling ter bedisfing van de vraag: Wanneer het Wiel

eens Rijtuigs, op een effen grond, met eene gelijkmatige beweging voortgaat,

zullen dan de onderfchei Jen punten in den omtrek alle met dezelfde , of wel

met eene verfchillende fnelheid bewegen ?

De algemeene gisting, welke geheel Europa op nieuw te wapen dreef , heeft

onze buitenlandfche correspondenten waarfchijnlijk te zeer bezig gehouden, dan

dat zij aan het Nederlandfche Inftituut door het inzenden vau belangrftke bijdra-

gen zouden hebben kunnen denken. Ook van binnenlandfchen is niets ingeko-

men. Twee vroegere ftukken zijn nog onbeoordceld j het oordeel op een derde

is van dien aard, dat ik mij ligteUjk kan onthouden van deszelfs mededeeling.

Het eerfie, dat nog aanhangig is, gaat over het hoordeel ^ dat er in het aqn-^

leggen van ijzere Rigchelwegen in plaats van het graven van Kanalen zoude

gelegen zijn, door den Heer huichelbos van liender.

Het tweede is van den Heer uwttewaal, over de aangelegenheid ^ dat op

wiskundige gronden onderzocht en bepaald worde , welke van de onderfcheidene

foorten van Ploegen ds voorkeur verdienen

Onder de boekgefchenken , welke der Klasfe in het afgel'oopen jaar wierder»

aangeboden, moet ik in de eerde plaats tellen eenfi zeer keurig bewerkte Ver-

handeling, welke bij gelegenheid van het «weehonderdjarig Jubilé der Groninger

Akademie rnore maforuni , of, gelijk men gewoonlijk zegt, met de kap verde-

digd wierd door den Heer janus constantinus driessen. Zij draagt deh tijV

tel : Disfertatio Chemico-phyfica inauguralis de auro fulminante,

a'. Het zevende Deels Eerfle en Tweede Stuk der Verhandelingen van dé

Maatfchappij der Wetenfchappeu te Haarlenu

3"*. Kops ,
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30. Kops, a. Staat van den Landbouw in Nederland, gedurende den jarc

1813. b. Catalogus der landbouwkundige Werktuigen en Gereedfcliappen van het

NederlanJsch Kabinet van Landbouw,

4*'. P. A. DRiiïssEN, over de Voordeelen van cenen langzamen iDooi.

4*'. JuBBO OLTMANNS, die Trigonómetriiclie Topographifche Vermesfung des

Fürstènthums Ostfriesland durch den Artillerie-Capiiain camp , nach desfen Be-

obaclitungen dargeftellt, niit Bemerkungen und Nachrichten über die Oldenbur-

girche und neue Hollandifche Vermesfung begleitet.

, 6°. Programma van de Hollanüfche Maatlchappij der Wetenfchappen te Haar-

lem, voor het jaar iSr^.

7«. Exposition publique d'Eté de la Société Royale d'Agriculture et de Bo-

tanique de la ville AtGatid. 18 15; en Discours prononcé par Mr. j. k. van de

woESTVNE , Président de la Société Royale d'Agriculture et de Botanique, lors

de la distribution des prix a la Salie ordinaire des Seances de la Société, 4 Vé-

poque du Salon d'exposition de Fleurs , Ie jeudi 19 Juin 1815.

Door genoemde Sociëteit aan de fierfte Klasfe yan het Inftituut ten gefchenkc

gezonden. ..jj^ v\s

80. C. G. C. REiNWARDT , Oratio de Chemiae et Historiae naturalis Studiis,

recte inflituendis, 'j r; 7 ,q
9°. C. G,. C, REiNWARDT, Tijdfchrift voor Natuurkundige Wetenfchappea

en Kunsten. Eerlle en Tweede Stuk.

10*'. Jacob vosmaer , Disputatio Chemica de addringentium Natura.

11'. R. O. H. VAN MANEN, Disfcrtatio Chemico-Medica , fistens alimento»

rum cura faecibus comparationem.

ia'. Leerboek der Artfenijmengkundige proefondervindelijke Scheikunde

,

door j. B. TROMMSDORFF , vertaald door n. c. meppen ; met de noodige Aan-

merkingen en eene Voorrede verrykt door c. g. c. reinwardt. Eerde Deel. "i

i3». C. G. C. reinwardt. Oratio de Ardore, quo Historiae Naturalis et

inprimis* Botanices cultorcs in fua ftudia feruntiri-.

Zoodanig , geachte Medeleden ! was de loop der geleerde bemoeijingen en werk-

zaamheden van de Eerde Klasfe des Inflituuts. Zij bleef hierbij bedendig deelen

in de hooge achting van het algemeen en van geleerde Maatfchappijen , waaraan

- zi;
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zij zusterlijk is verbonden. De uitnoodigingen tot alle foort van openbare feest-

vieringen en het mededeelen van uitgekomen werken dragen er overvloedig blijken

van. Doch bovenal deelde onze Klasfe in het vertrouwen en de hooge gunst van

's Lands Beftuur. De aard van velen harer werkzaamheden geeft bijzondere aan-

leiding, om telkens nieuwe punten van aanraking met het Gouvernement te

vormen. De Klasfe heeft beftendig van haren pligt gerekend, dezelven niet te

verwaarlozen , maar integendeel alle pogingen aangewend , om ook van dien kant

het belang dezer geleerde Inftelling boven allen twijfel te verheffen.

Mogt zij hierin geflaagd, zijn, mogt vooral de flaauwe fchets , welke ik U,
geachte Medeleden! van hare werkzaamheden heb voorgehouden , voldaan hebben

aan uwe^ verwachting en haren wensch, ik zou rekenen ook aan mijnen pligt niet

te zijn te kort gefchoten.

Aldus gerapporteerd in de Algemeene Vergadering

des Nederlandfchen Inftituuts van Wetenfchappen\

Letterkunde en Schoone Kunften , den ^oflen Augustus

des Jaars 1815.

G. V ROL IK,
Secrittaris.

TO*Av;v . ) IUOL :i.
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ZEER AANZIENLIJKE VERGADERING i

;v''i

ZEER GEACHTE MEDELEDEN !

Bij het Verflag der werkzaamheden , hetwelk ik op de voorgaande- Algemeena

Vergadering , in naam der Eerfte Klasfe van het Nederlandfche Inftituut , heb

voorgedragen, opende zich het' vooruitzigt , dat het daarop volgend niet minder

vruchtbaar aan letterkundigen arbeid zijn zoude. Gij verwacllt derhalve nu ,

zeer 'aanzienlijke Vergadering ! eene niet minder uitgebreide melding van het

door haar verrigte , dan U toen is voorgehouden. Hetgeen hieraan zal mogen

ontbreken , vindt uw doordringend oordeel vergoed in de belangrijkheid der ftoSe

en het moeijelijke van hare bewerking.

Onder de Hukken, welke de gehcele aandacht der Klasfe hebben gaande ge-

houden, en waaraan mét onafgebroken ijver wordt doorgewerkt, zijn er daaren-

boven meer dan een zeer nabij aan de voltooijing , hoewel zij op dit oogenblilc

niet wel als een deel van reeds volbragte werkzaamheid kunnen worden op-

gegeven.

Bepalen wij ons dan nu tot het werkejijk volbragfe , en wel in de eerfle plaats

tot die foort van arbeid , welke op last des Gouvernements is ondernomen.

De Heer Directeur-Generaal van den VVaterftaat goedgevonden hebbende , aan

de Eerde Klasfe kennis te geven van het befluit, den siften October 1814 bij

Zijne Majesteit , toen Souvereinen Vorst der Nederlanden , genomen , om den

Heer b. koning, Predikant te Akerjloot , aan dezelve Klasfe te renvoijeren, ten

einde deze deszelfs uitvinding van zeker werktuig zoude onderzoeken j en opdat

er vervolgens op deze zaak door hoogstgedachten Vorst , na overweging van

het rapport der Klasfe en naar bevind van zaken, ^ou worden befloten,; heeft de

Klasfe , om aan dien vercerenden last te voldoen , eene Kommisfié van vier Le-

A a den
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den benoemd, beft^nde uit de Heeren van swinden, floryn, goudriaan
en c. BRUNiNGS jR. , ten einde deze uitvinding te onderzoeken, de noodige be«

fcheiden in te winnen, en haar te dienen van rapport, confidcratien en advies.

Heeren gecommitteerden zich in ftaat gefield hebbende , aan den opgedragen

last te voldoen , bevond men :

Dat de uitvinding van den Heer koning hoofdzakelijk hierin beftaat, dat

men door het doen ontbranden eens mengfels van ontvlambaar gas en damp-

kringslucht , in de vereischte evenredigheid met elkander vereenigd , een bewe-

gingsvermogen daarfttlt
, grooter dan dat van den ftoom in de vuurmachines,

of ten min (te daaraan gelijk llaande.

Dat de Heer komng werkelijk in het daardellen van zoodanig bewegingsver-

inogen is giflaagd , en zulks door een aantal proeven heeft bewezen.

Dat echter bet aanwezen van dat vermogen en deszelfs voortbrenging niet ge-

noeg is; m^ar .dat er daarenboven vereischt wordt, .t**. dat dit vermogen met

mmdcre kosten,, even gemakkelijk , even fpoedig, of veel gemakkelijker en fpoe-

diger yoortgcbragt worde, dan de floom in de vuuimai-iiiiico , 'j.". Uai hetzelve

naar willekeur kunne worden geregeld en beftuurd ; 3". dat zulks gefchiede

door middelen, niet meer zaïhehgefteld, of wel eenvoudiger, dan die, welke

in de vuurmachines gebruikt worden.
,

Dat de Heer koning^ het eerfte dezer vereischten volkomen bereikt heeft , en

er geene redelijke twijfel kan bellaan , of hij zal ook de overigen ten volle mees-

ter worden.

" Dat echter hiertoe .nog meer proeven vereischt worden , en wel meer in het

groot, en dus ook meer kostbaar, dan die, welke hij tot dien tijd had kun-

nen doen.

Dat het daarom der Klasfe verkieslijk zoude voorkomen , dat de uitvinder

van dit werktuig, hetgeen hij met den naam van Hydrophore beflempeld heeft,

Jh ftaat gefteld wierde , in ftilte eenen toeftel te vervaardigen van gcnne^'Z^iime

grootte , om op de refultaten te kunnen ftaat maken , en zoo doende aan hem

gelegenheid verfchaft, om alle de deelen des werktuigs naar zijne' bevinding in

"te rigten , en , bij onverhoopte ontmoeting van zwarigheid in, de conftructie

,

~y/
'

©f van belemmering in de juistheid van beweging, of in de regeling der magt,

de noodige veranderingen en verbeteringen , zonder opfpraak , te maken.

Ten einde dit oogmeik te bereiken , ftelde de Klasfe ais haar advies :

i'.Dat
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1». Dat het Zijner Majesteit mogt behagen, den Heer koning te magtigcn,

om de inventie van zijn vveilctiiig , genaamd Hydrsphore ,ytxd^x voort te zetten,

en tot de meest mogelijke vohnaaktheid te brengen.

2*. Dat het Zijner Majesteit behagen mogt, den 'Heer koning eene gratifica-

tie van duizend guldens ter hand te doen (lellen , om hem daardoor te gemoet te

komen in de kosten, welke vereischt worden tot de conflructie eens werktuigs

van genoegzame grootte , om behoorlijk te kunnen oordeelen over de geheele

inrigting , zoo van de voortbrenging van het gas , van deszelfs vermenging in

de juiste rede met de dampkringslucht, en van de ontvlamming der geheele masfa

op het vereischte tijdftip , als van de geregelde beweging des zuigers : onder

voorwaarde echter, dat hij van zi'ne vorigtingen in der tijd het noodig verflag

aan den Heer Directeur, nu Minister, van den Waterftaat zal laten toekomen.

3°. Dat het Zijner Majesteit behagen mogt, den Heer koning te verzekeren,

dat, indien het door hem geprojecteerd werktuig allezins goedgekeurd en ver-

volgens tot (land gcbragt wordt, door Moogsnleiizelven zoodanige dispofitien

zullen genomen worden , als meest gefchikt zullen zijn , om aan hem de vruch-

ten van zijn' genie en van zijn onafgebroken arbeid te doen genieten.

Zijne Excellentie , de Secretaris van Staat voor de Binnenlandfche Zaken

,

vond goed, bij misfive van 26 April 1815, aan de Eerrte Klasfe , ter bekoming
van voorlichting , te zenden een rekest van j. franc van den corpüt & zoon,
houdende verzoek, dat er, gedurende de eerstvolgende vijftien jaren, geene

grosficrderij in goud- en zilverdraad , dan die op hunne firma , binnen ^eze
landen zoude mogen bedaan of in werking zijn.

Dit rekest in handen gefteld zijnde van de Heeren bennet, reinwardt en
VROLiK*, ten einde der Klasfe te dienen van berigt, confideratien en advies,

bleek uit derzclver navorfchingen , dat zij , bij het opnemen van de Frabrijk en

Trafijk der Heeren van den corput, me» de meeste voldoening en bewonde-
ring het dadelijk in werking zijn van alle de verfchillende , in het rekest vermei-,

de, kuns'tbewerkingen , ter verfijning en vermenigvuldiging van allerlei gavetten-

foorten , hadden opgemerkt en daardoor tevens waren overtuigd geworden van
het door de rekwestranten zoo ftellig aangekondigde

, „ dat het eigenaardige

„dezer Fabrijk bepaaldelijk daarin gelegen is, dat de grondftoffen uit haren

jjoorlponkelijken ftaat van ruwte en grofheid tot den hoogllen trap van fijnheid

j,en zuiverheid gebragt en verwerkt worden."

A 3 Dat
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, Dit wijders het lifii overtuigend is gebleken , dat , en de w^ar^e zelv& der

eerfte grondftolfen , en de uitgebreidheid en liostbaarhcid der werktuigen , be-

hoeften en inrigtingen , met welke aan meer ^^u hoqderd perfonen arbeid en be-

gaan, Viopr geheele hui^ezinuen verfchaft wordt, dit etablisfement tot epn zeer

agn?ienlijk kapitaal hebben doen ftijgen. Dat het derhalve allezins te.bejamme»

reu zou zijn , bijaldien door het nevens oprigten van eene dergelijke grosfierderij

,

waarmede zij do,or penen ondankbaren vreemdeling, welke. bij hen ia gunst wa$

Qpgekvveekt , fchenen bedreigd te worden, deze fchoone Fabrijk en ïrafijk ia

gevaar van Uwijning of geheelie vernietiging gebragt wierden.

De IvJasfe de bijgebragte gronden van hare gecommitteerden in overweging

genomen hebbende, nam als haar gevoelen aan, dat, hoewel anderzins niet ge-

n,eigd het verkenen yan oktrooi aan te raden , echter in dit geval door Zijne

^lajesteit aan j. franc van den corput & zoon zou kunnen vergund wor-
den , dat er van nu af, en gedurende de eerstvolgende vijftien jaren geënt,

Hieuy/t arque of grosfierderij ir> goud- en zilverdraad binnen het noordelijk ge^

dedtf van het hijk moge opgerigt ef in werking gebragt worden..

Het rapport van Heeren gecommitteerden op den uitgevonden Ilydrophore

van. den Predikant konijjo was der Klasje nog niet kennelijk geworden , toen

iig , bij eene misfiyje v^n; Zijne Excellentie den Secretaris van Staat voor d^
Binnenlandfch^g Zakeq^ y^reer^ wierd met een nieuw voordel van denzelfdgn

Heer, betreffende eene verbeterde en minder kostbare wijze dan in Engeland

^

om het lipolftgffig waterftofgaf te doen dienen tot verlichting van publieke we-
gen, groote gebouwen, enz.

Djt ?elf<ie~Ti509Pft^l vj^-gezeld gaande y^n een verzoek , om tot het nemen
eener proeve in het groot met een aanzienlijk voorfchot van Gouvernements wego
te \Korden beguuftigd , vond de Eerde Klasfe goed de Ileeren vanwarum,
Vt^piijK fq. v/yw, D^iv( ENDE te copmitteeren , zoo tot liet nafporen van de

zaaJi; z?lye, alsi tot h_et beramen der kosten, welke de Heer koning zou mee-

nen tot het doen der voorgeftelde proeve noodig te hebben.

Het laatfte gedeelte van dezen last bepaald en den voordragt deswegens ge-

daan zijnde aan Zijne Excellentie , den Kommisfaris-jGeneraal voor het Onderwijs,,

de Kunden en VVetcnfchappen , als federt den Minister van Binnenlapdfehe Zsr.

l^en t^n d^^e yervangen hebbende , behaagde het, Zijner Majesteit de aa,nziejxi

lij.



C 7 >

Rjke fom van duizend guldens tot het in werking brengen dezer proef toe te

ftaan.

Er verliep intusfchen een geruimen tijd , vóór zich de Heer koning gereed

verklaarde tot het werk der gasverlichting ; doch gecommitteerden vonden zich*

ïn de uiti^omflen rijkelijk vergoed voor dit uitftel.

Immers na alles, wat ten dezen llrekken konde , met het taaist geduld en

vele opoffering van tijd nagegaan en tot in de minde kleinigheden onderzocht

te hebben , .vonden zij zich in (laat een allezins gunfbig verflag te doen hunner

bevindingen. Waaruit dan ook als van zelve het belluit der Klasfe wierd opge-

maakt , en medegedeeld aan Zijne Excellentie , den Kommisfaris-Generaal voor

het Onderwijs, de Kunften en Weten fchappen , die eene dezer gasveriichtingen

met zijne hooge tegenwoordigheid wel had willen vereeren

:

i". Dat de toellel, welke door den Heer koning tot voortbrenging van heiT

gas, hetgeen thans in Londen en elders tot verlichting dient, is uitgedacht en

alhier onder yijn opT-igt vprrcinrHigH , vele jaren vóór dat men in Engeland of

waar anders begonnen is dat gas ter ItedelLjke verlichting te gebruiken , doof

zijn. veel eenvoudiger zamenftel en veel mindere omflagtigheid boven de toeftel-

len, die ter voortbrenging van dat gas elders gebruikt worden, zich grootelijks-

aanprijst.

2°. Dat in dezen toeftel het gas ter verlichting niet alleen door de hitte

uit fteenkolen wordt voortgebragt , zoo als in de Londenfche toeftellen, maar

dat hierbij ook de damp van kokend water aangewend wordt , en dat aaa deze

tot dat oogmerk nieuwe en fclirandere uitvinding van den Heer koning het i*

toe te Tchrijven , vooreerst , dat bij het gebruik van gelijke hoeveelheden fteen-

Kolen , meer dan tweemaal zoo veel gas ter verlichting gelijktijdig wordt voorr-

gebragt; ten anderen, dat, door de vermenging van den waterdamp met het

voortgebragte gas, hetzelve gereedelljk bevrijd wordt van die onzuiverheden

,

welke voor de verlichting fchadelijk zijn , zonder hiertoe noodig te hebben vateiï

met kalkwater,- door hetwelk het gas ter zuivering in de Engelfche toeftellen

moet worden heen gedreven,

; %" . Dat de toeftel van den Heer koning daarbij nog dit voordeel boven de

liondeniche heeft , dat , gedurende hetgloeijen der buizen , deze met de uitge*

gloeide fteenkolen kunnen weggenomen en in weinige oogenblikken andere met
irieuwe ftsenkoleu daarvoor worden in- de plaats gefteld. Dat dus met dezeij.

toe».

¥•
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toeftel het gas ter verlichting aanhoudend kan worden voortgebragt , tcrwyl de

Londenfche toeftellen daarentegen, wanneer de kolen zijn uitgegloeid, moeten

verkoelen , eer er nieuwe llcenkolen kunnen worden ingebragt. Waaruit volgt

,

dat men bij dezen nieuwen toeftel veel kleinere ijzere buizen en veel kleinere

gasopvangers noodig heeft, en dat alzoo hierbij zeer groote onkosten worden

uitgewonnen.

4". Dat zij , om alle deze redenen , de uitvinding van den Heer koning van

groote waarde belchouwt en zeer gefchikt, om daarvan hier te lande, ter open»

bare verlichting van ftraten , groote gebouwen enz. , gebruik te maken.

Na de beflisfende proefnemingen , welke de Eerde Klasfe in het jaar 1809 ^
aan Zijne Excellentie , den tocnmaligen Minister van Eeredicnst en Biunenland-

fche Zaken , betrekkelijk het kunst-cement van beklonken molenklei uit het IJ

,

in een uitvoerig verdag heeft medegedeeld , moet men met reden verbaasd ftaan

,

dat men nu nog met zoo vele hainai-rJgheid het algf^mppn geliniik dezer metfel-

fpecie tracht af te .wenden en te keer te gaan. En ondertusfchen het is zoo.

De laatlte helft van het voorgaand jaar wierd zelfs zoo vruchtbaar aan bezwa»

ren , dat twee Ministerien van dit Rijk bijkans gelijktijdig het noodig achtten ha-

re 'bijzondere aandacht aan deze hoogstbelangrijke zaak toe te wijden, en op

nieuw dat zelfde Inflituut te moeten raadplegen, hetgeen te voren reeds dit

vraagduk zoo voldingend fcheen te hebben beantwoord.

De Eerde Klasfe zag zich immers in hare Vergadering van 25 November des

afgeloopen j aars vereerd met drie misfiven van Zijne Excellentie, den Minister

van Binnenlaudfchc Zaken, alle begeleid van (lukken betrekkelijk het Amfter-

damsch geoktrooijeerd kunst-cement , thans gefabriceerd wordende te Utrecht

door de weduwe cazius en zonen , als

:

Eene de dato 6 November 1815, N*^. 54*., ten geleide 1". van een rekest

van DE BOOYS, AsscHENBKRG CU dc wcduwc CAZIUS EN ZONEN, cigcuaars der

geoktrooijcerde fabrijk van Amllerdamsch kunst-cement te Utrecht^ aan zijne

Majedeit, den Koning der Nederlanden, ten einde door een nieuw onderzoek

dezer metfclfpecie te worden vrijgewaard tegen de nadcelige indrukfelen , welke

zeker gefchrijf in den Algemeenen Konst- en Letterbode van den uden Augustus

des jaars 1815, N". 32, op het publiek niet alleen gemaakt had, maar zelfs

den Minister van den Watcrdaat bewogen den onbekenden fchrijver uit te noo-

di'
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djgen tot het geven van nadere inlichtingen^. a?r van.fcféi}; rekest
.
aan Zijne Ex.-

cèlléhtre , den Minister van Binnenlandiche Zaken , ten einde sci^h deze zaak
^

met wier toevoorzigt hoogdczelve belast is , wel te willen aantrekken ; .3° ^aa

"èene Memorie, houdende aanmerkingen op het -reeds genoeuul artijkel in den

algemeenen Konst-^ en. Letterbode..

Ëene tweede, de dato 9 November 1815, N''. 50*., ten geleide ecncr kopij

van. eene aan Heeren Gedeputeerde, Staten van Zuid-Hollaud ingczondeue Mis-

^tlve van het StedeJijk Bellu.ur van ''sOrayenhage.y in dato i .November 1815^

"houdende bpdenkingen aangaande, de. dengdzaamheid : van het kunst-cenieut

,

"én verzoek, om van deszelfs gebruik gedispenCeerd te , worden, daar zulks

anders voor de fledelijke adminiftratie en in de gevolgen zeer nadeelig zoud©

kunnen zijn. ,

•:

Ëehe derdeV Se 'dato 14 November 1815, N<?.. löi ten geleide eenerMisfivp

van 10 November 1S15, en , .zes
.
.Rijlagen van Heeren Gedjeputeerde .Staten van

Zuid-Holland, ftrekkende ter communicatie van blJ hun Edel Groot Achtbaren

ingekomen bezwaren van het Gemeente-Beltuur te /)(?///!, omtrent de deugdzaam-

heid van. het kunstwee ment,, ei| verzoek, van ongehouden té zijn tot het doeu

gebruiken dezes cements voor ftads werken.

Ter zelfder. tijd ontving -de Eerlle Klasle eene Misfive van Zijne l^xcellentie»

den IVJinister van den Waterftaat , de dato 10 November 18 15,- cde.Afdeeling,

tf*' .7079 > ten geleide eener .Memorie van den Heer l. van loenen te Utrecht^

rchrijver van het artijkcl in den algemeenen Konst- en -Letterbode van 11 Augus-

tus 1815', N». 32, en nu , op uitnoodiging van welgeniclden Minister zich ;ils

zoodanig bekend gemaakt hebbende. Ook bevonden zich bij deze Misfive elf

liiohl^erp van Amderdamfche kunst-cement, geligt uit onderfcheiden depots en

^Is h'ü aan de Eerfte Klasle ten nader .onderzoek aangebod/^iu,

Eene nadere Misfive van welgemelden Minister van den Wat£rfi:aat wierd.bij

de Eerltc Klasfe ontvangen onder dagteekening van 6 December 1815 , ade Afdeeling ^

N''. 7580, ten geleide van, een monftcr. kunst-cement, pp de werken x^,,lfHli^ms-

Oord ^ iinhpt, Niemye ï)iep, voorhanden, en nog vier monfters v3JU,djp, wel-

ke als toen gebruikt wierd aan ,de defenfieve iuiindatie-nuizen,;iuj.jie j^;<r^ , -^^

Linge
, de Maas

-^ den Bakkerski! en den ^/V.fZ'oJcA , benevens^ eeuea ^.t^a;,, waajj^r

op de monders zelve gedetailleerd waren.- '

; . /. ^
,,.., ',..,,, ,.',.,

,^,

Nog later eene Misfive van denzelfden Minister, zijnde gedagteekcnd 10 Ja^
'

"

B
'

. ' '

"

ni^
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ritiarfj j2i6, ade Afdeeling , N<>. 201, rakende de navorfching , welke reden

hien iiiogt gehad hebben het -Amtlerdamfche kunst-cement voor één derde: te

mengen met Dordfche tras , tot het waterdigt maken van kelders 'in de eene

vleugervan het koninklijk Paleis, 'genaamd het Oude Hof, in (fen Haag; zijnde

bij deze Misfive gevoegd eene Memorie van den Architekt der koninklijke Pa-

leizen , en een Declaratöir van de Metfelaars-Bazen p. dk kok en d. pino.

Dèzb wiérd-^^e\4)lgd door eene Misiiv^ van Zijne Excellentie, den Minister

'van Biirnenlandfche Zakdn, de dato ta'Februarij 1816, N'. i.i , ten geleide

tier affdhriften v'aÜ oHderfciheid'en rapporten over heU Amftèrdainsch kimst-cement

Vkh' de •i'ngtlltëlfïs'''ert-''Chef der Distrik'ten Amflérdam ^ "'s Bosch , Zwolle en

"Gyontngen ,"in der tijd i)vgeleverd bij 'het Ministerie van den Waterflaat en de

Publieke Werken , en door hetzelve medegedeeld aan welgemelden Minister vatt

Binn'én'lanrdftjiie^aken.

Ten- flöttc Avier'd o^itvangen eene Misfive Van Zijne Excellentie , den Minister

van Binncnlandfche Zakéli , de dato n Junij 'i'Sicj , N"; 6 , ten geleide van het

affchrift eens proces-verbaals, wegens opzettelijke inTpektien en opneming der

metfel- en hardtleenvverken van de vijf groote defenfieve inundatie-Huizen tus»

fchen de Lek en Biesbosch , welke in de twee laatlte zomer- en herfstmaaudeft

tan 'het J^ar 1815^ zlin "ópgemetfeld geworden met het geoktrooijeerd' Amfter-

damfche kunst-cement , door het " Ministerie van den Waterllaat aan dat van

Binnenlandfcbe Zaken medegedeeld, 'eh "ais nu aan de Eerde Klasfe ingediend,

'om daarvan bij' de bekende werkzaamheden over het kunst-cement, voor zooveet

noodig is
,
gebruik te maken.

Bij de ontvangst der eerde ftukkcn reeds gebleken zijnde , hoezeer het de be-

geerte van het Gouvernement ware, dat de zaak van het Amftérdamsch kunst-

cement , waarvan de veiligheid der waterkeeriiigeri' en hét gelang van duizende

ingezetenen zoo bijzonder afhangt, door de Eerlle Klasfe op nieuw ten naauw-

keuvigfte onderzocht zou worden , cu zij zich op de meest geflrenge wijze ver-

zekere van de deugdzaamheid, af het valfche dèrda'ar tégèii ingebragte gron-

den, en den nitflag van' flez'e navorfchingen aan hetzelve mededeelen , onder

bijvoeging van hare ' coirfideititien en advies, had zij van dat oogenblik reeds.

de behartiging dezer tiobgstgewigtige taak zich ernftig aangetrokken, en daar-

enboven eene Commisfie benoemd, die zich meer bepaaldelijk met deze zaak

zoude bezig hoüèen
,

'-^a're gehéele iiandacht op dezelve vestigen, en zoodanige
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iarpöriTigeii eh-'pi'oeven in liet werk fiiéllen, öls zij'töt het gerecdeïljk.uïtErarigeM

Van bcrigt,- confideratien en advies tnogt noodig oordcelen. :' i " r j- - - ! [

De Heereit vrölik, PAE*r& VAN.TkoósrwyR cw utANRENi^: «e-VOïen belasi

geweest met bet vergelijkend onderzoek van het buitenlandfche en het fcderi

1^89 uitgevonden' Bhlnénkndïche tras, Wierdcii öp nieüw véi'itocht zich niet- deze

zaak t-e belasten ,- doch niön vond,op^cFzclveï ^A^ol'Afél j tegelijlcertljd goed diï

Vierde Klasfe te verzoeken , een Lid uit haar midden bij de reeds benoemde

Cioinmisüe te^ Vöegcrf;^'Waaraaiï dïzelve' döot-^diskeuziê vanden Heer wssTitN-

«oüT ger^edelijk vold'eed.

U, geaclite-Medeleden! • in eew -VC-rÖig, 3I3 dit, bekend te maken met den^

gang der werkzaamheden van deze Commisfic , houde ik voor- een bijkans. oii«

uitvoerbare taak. Het moge .genoeg zijn ter uwer kennis te brengen , dat noch

moeite, noch tijd-, noch naamvgei^heid itt-Uet rigti^ ;voibrëngen- dei' opgeno-

liierie wörkzaamheden zijn gefpjiardv of iiit het oog vcrloreu; dat een aantal vaa

honderd-vier-en-twintijï metrclprorupn, gcwijaigd 'jiaar het doeL der bewerkingen

en het Opzettelijk vérvaardigenivan cen-watcrdigten ^regenbak, tle gronden gelegd

hebben tot het uitbrengen Vaii een volledig verflag op alle punten , die in dè

uitgebreide ministeriële aanvragen der Klasfe waren voorgelegd of medegedeeld

geworden; dit aan Gecommitteerden -het geluk is^wedervaren bij enkeldc proeven

vereerd te wördbn met- de tegGnwooriüghcid van- Ziine Excellentie , den Com-
mis^faris-G&neraal Voor hèt Onderwijs- ydfe IvBnften' en; Wetenfchappen., èn .andere

aanzienlijke Staatsbeambten ; dat ook de2e pröCven 'overtuigend de deugdelijkheid

van het geoktrooijeerdAmllcrdamfche kunst-cement bewezen, zoodat \yelgeaieldc

Conimisfaris-Generaal, deszelfs tevredenheid niet willende verbergen, tevens de

vrijheid- guuftiglijk verleende, om van die belangrijke zamenkonist melding te

maken, waar zulks door de Eerlte Klasfe niogt noodig geacht worden.

Zij. aarzelde dan ook niet , na alles-, wat ter materie dienen konde , in eene

buitengewone Vergadering rijpelijk te hebben overwogen, zijner Excellentie, den

Minister van Binnenlandfche Zaken te advifercn:

1*. De weduwe cazius & zoonün, fabricerende en handel drijvende ia ge-

oktrooijeerd kunst-cement van beklonken molenklei uit het T, onder de firma

van Dii BooYS, asschenberg & (Ie IVed, cazius & zoonen , vrij te (prtkeiu

van alle vettnoeden , hetgeen wélligt bij dezen of genen ontRaan mogt zijn , als

of zij. in deze" hunne bevverkingen en handel afweken van die naauwgezetheid

en pligtsbctrachting , welke eerlijke lieden betamen.

Ba ao.Te
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2'. Te verklaren, dat het bij hep gefabriceerd en door hen verkocht wordewï

kunst-cement van beklonken molenklei. uit !bet:.ï' niet; afwijkt van ,die hoedanig»

heden , welke men verlangt by .eene uietfelfpecie , voor waterdigte werken ge-

fthikt. -. I > ; ;..,; ; . : ..:.,

3**. Zijner Majesteit, den , Koning der Nederlanden, voor te dragen de nut«

tigheid van htt flellen eener verhoogde belasting op den inygef van buitenland-»,

fche tras-fteenen.

'•4:'', Hoogstder?elv-e Zijner Majesteit tevens voor te dragen de volftrekte nood-

zakelijkheid tot het bepalen van (trafwetten tegen "den invoer van buitenlandscli

gemalen tras', ^ tegCn dQ.VerzÈnding van hetzelve naar de Koloniën yan het Rijk

der Nederlander,

Buiten deze (lukken , aan wier beantwoording- de Eerfte Klasfe , na ingewon-

nen berigt van hare ; Gecommitteerden , nii r.eeds heeft kunnen voldoen , vindt-

;y zich nog vereerd met ;de vwlgende ?

11". Eene Misfive van Zijnie Excellentie, den Secretaris- van Staat voor;' de,

Binnenlandfche Zaken , te kennen gevende ,. dat hem het vastflellen van veror-

deningen van Politie óp het fabriceren van keukenzout van zulk een hoog be-,

lang is voorgekomen, dat hij niej. kan nalaten, de Eerfte Klasfe ten fterkfte uit;

t-e noodigen, zich met het onderzoek dezer zaak de concert met haar verdienfte-r

lijk Medelid , den Heer driessen , die federt verfcheiden jaren deze zaak bij--

zonder heeft ter harte genomen , zeer opzettelijk bezig te houden , en Hem van

den uitflag te berigtcn, met bijvoeging eener voordragt van zoodanige maatrege-

len , als haar ter bereiking van het voorgeftelde doel , de verzekering der deugd-

zaamheid van het in deu handel komende zout »: :)ict .jmeest gefchikt zullen toe-

fchijnen. : '!r:S z'., .

a°. Eene Misfive van Zijne Excellentie,, den : Secretaris van Staat voor de

Binnenlandfche Zaken, ten geleide van een rekest van l. h. ryckaseys te;

Dixmiide, inhoudende opgave van een door hem uitgevonden middel ter bejva-.

ring van biergest gedurende den zomer, met verzoek, om, indien zijne uitvin-

ding met^eenen goeden uitflag wierd bekroond, daarvoor eenige belooning te

jnogen genieten.

3°. Eene Misfive van Zijne Excellentie, den Secretaris van Staat voor de.

.Binnenlandfche Zaken ,. ten geleide van een rekest van j. b. cellier, elumen-,

TilAL j..
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THAL , waarbij dezelve verzoekt , om een uitfluitend oktrooi v.oor den tijd van

twaalf jaren tot het vervaardigen van werktuigen ter distillering , welke door

hem zijn uitgevonden , en waarvoor hij in de maand November vaii het jaar ^Si*

door het Fransch Gouvernement is gebrevetteerd. .,,.

4<'. Ecne Misfive van Zijne Excellentie , den Secretaris van Staat voor de BinnctW;

landfche Zaken, ten geleide van een rekest van p. van griethuizen, te

Jutphaas , betrekkelijk zeker in Dnitschland beftaand werktuig , >vaarvan , zijns

inziens , hier te Lande met vrucht zou kunnen worden gebruik gemaakt , om op

werktuigen bij fabrijken, welke in andere landen door Iloora of damp, paarden

of watervallen worden in werking gebragt, te worden geappliceerd , en waar-;

omtrent hij gaarne , onder provifionele geheimhouding , nadere opheldering en

opening geven zoude, ten einde vervolgens, ten koste van den Lande, tot

proefnemingen zou kunnen worden overgegaan,

5^. Ecne Misfive van Zijne Excellentie, den Commisfaris-Generaal vuor het

Onderwijs en voor ilc Kuiifteii en Wctenfchappen , opdragende aan de Eerde

Klasfe het onderzoek van twee m'onfters touw, getrokken uit de fchors der

Althea-plant, in vergelijking met iiet gewone touw, en alzoo zijner Excellentie

té willen voorlichten op'zeker rekest. van cornelis buis zwart, ter dezer ma»

terie aan Zijne Majesteit geprefenteerd , en door Iloogstdezelve gereuvoijeerd aan

het Departement van Onderwijs , Kunften en Wetenfchappen , en aan dat van

Marine, om confideratien en advies.

6". Eene Misfive van Zijne Excellentie, den Minister van Binnenlandfche Za-

leen , ten geleide van het affchrift van twee brieven des Heere Gouverneurs-

van Groningen, itn eenen de dato ii Januarij 1815, 2de Divifie , N*. 78, met.

eene Bijlage, den anderen van ai- April 1815, P. N'.,a37, met zes Bijlagen,

alle betreffende de materie van het zout, waarover :de Klasfe bij Misfive van

8 November 18 14, N", 11, door. Zijne Excellentie reeds was onderhouden.

De belangftL'iling in deze zaak door Zijne Excellentie met het verloop van tijd

niet verminderd , maar .alleen door de opeenvolgende üaafsgebeurtenisfen van het

jaar 1S15 geftoord zijnde geworden, zoo wordt de Ivlasie als nu verzocht, om
alle deze ftukken te maken tot een onderwerp harer overweging , en , na ten

dezen in alleii deele met haar Medelid, den Heer driessen, de concert te zijn

te werk gegaan. Zijne Excellentie met hare kennis en raad in dezen te willen

voorlichten.

% 3 7nEene
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"?*". 'Eciie Mistjve van Zijne ExcelTentie , den Directeur .van den Waterftaat »-

UMi geleide van liet affchrift eens Koninklijke Befiuits , de dato lo April bevo-

rens, N*. 76', en een door den InFpekteur-Generaal bij den Watcrftaat
, j. dlan-i

KEN jANSZ. ,
geformeerde Memorie en Bijlagen over de zijdelingfche afleiding naaf,

zee van de bij ijsgang Soa gevaarlijke opperwateren van denNcdefKhijn , Lek en

Waal ^ benevens' de daartoe opgemaakte kaarten en plans; daarbij de Klasfe uit-

noodigende, zith met het onderzoek dezer zaak, zoo fpoedig zulks zal mogelijk

zijn , te willen bezig iiouden , en het dienaangaande uit te brengen advies aan

Hem Direkteur , met terugzending van de Memorie en daarbij behoorende kaar-

ten , te willen doen geworden.

90. Ecne Misfive van Zijne Excellentie , den Minister van Binnenlandfche Za*

k€n, ten geleide van het rekest van j. l. franquinet, Artzenijmenger te

Maastricht , te kennen gevende , dat hij het geheim ontdekt heeft , om wollc

Itoffen met' Berlijnsch blaauw te verven, zoodat men daardoor eene zuivere,

gtoeijende en gelijlie kleur verkrijgt, die, noen aoor wiijving, noch door heC

wasfchen met water, aan eenige verandering of verkleuring zoude kunnen bloot-,

ftaan óf onderworpen zijn.

Zijne Excellentie verlangt, ter meer volledige bereiking van Hoogdeszelfs

oogmerk , dat door de Klasfe onderzocht en berigt worde :

rt. Of de overgelegde flalen laken waarlijk en inderdaad met Berlijnsch blaauw

C^bleu de Prusse') geverfd zijn ? ,

^, Iti- Welke verhouding dezelve ftalen, aan de werking van feheikundige

reagentia onderworpen , liaan tot laken , met indigo geverfd , op gelijke wijze

behandeld wordende, en mitsdien welke bewerking de beste kleur houdende is?

. c. Of de gedachte ftalen, zoowel, aan wrijving, als aan wasfching met wa-.

ter weêrftaan , zoodanig dar zij niet verkleuren of verfchieten?

rf. Welke ftoffe, het zij Berlijnsch blaauw , of indigo , tot het verven van

iHt 'wollen bereide goederen, met betrekking tot derzelver deugd- en duurzaam-

heid , in het gebruik het verkiesfelijkst is ?

V!, Of, daar, federt de herftelling der vrije vaart, de waarde der indigo we»

der tot de gewone prijzen gedaald is , het nu nog van hetzelfde overwegend»

aanbelang, als ten jare 1810, toen de vaart gefloten was, kan geacht worden te

zijn , onl het gebruik van Berlijnsch blaauw boven dat van indigo aan te prijzen

en aan te moedigen ? '

: - Ter.
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Terwijl de Klasfe tevens verzocht wordt hare gedachten te laten gaan , welke

'aanmoediging en belooning eigenaardig zouden toekomen aan deze uitvinding

,

ingevalle dezelve aan het daarvan opgegevene voldoet,

lo". Eene Misfive van Zijne Excellentie, den Minister van Binnenland»»

•fche Zaken,- de dato 13 Junij 1816, N'. 63, houdende het verzoek,

dat de Eerfte Klasfe Hoogdenzelven wilde voorlichten omtrent de

namen van alle de onderdeden en meervouden der eenheden , welke tot het

nieuw üeirel van maten en gewigten zullen vereischt worden. Omtrent

de invoering van welk ftelfel juist toen eene concept-wet aan, de Staten-Generaal

door Zijne Majesteit wa:s ingeleverd.

Vele van deze onderwerpen maken eene onafgebroketle bezigheid der Commis-

fien, welke zich met derzelver nafporing en bearbeiding belast vinden , en zou-

den reeds geheel zijn afgewerkt , en aan de beoordeeling der Klasfe zijn onder*

worpen geworden, zoo men. niet ten dcKcii met alle die onderfcheiding en met

dat bedaard overleg wilde voortwandeleu , welke alleen tot zekere uitkomftea

leiden kunnen.

Hoezeer nu foortgelijke navorfchingen en teraad , ook als geleerde werkzaam-

ïieden befchouwd, hare nuttigheid hebben kunnen, en in menig geval hebben

moeten, is het echter vooral door dien arbeid, welke onmiddellijk onder het

oog van eenen iegelijk gebragt wordt, dat de roem des Inflituuts kan worden

gehandhaafd en ftaahde gehouden.

Dat de E^rfte Klasfe getracht heeft ook van dien kant niet in gebreke te blij-

ven , zal nader blijken door eene eenvoudige opgave van hetgeen door haar is

vevrigt geworden. Sommige Verhandelingen , wel is waar , wierden niet voorge-

dragen met bepaald doel , om haar algemeen verkrijgbaar te ftellen. Doch daar

zij in zich Öe kern bevatteden van meer uigewerkte ftukken , die men verwach-

ten kan , dat daarvan het gevolg zijn zullen , kunnen zij nu reeds befchouwd

worden als een voorbereidend deel van geleverde werkzaamheid , die eenmaal

tot roem der fchrijvers en ten nutte van het algemeen verftrekken zal.

Hiertoe moet de Klasfe in de eerfte plaats brengen het ontwerp yan den Ifeer

SERRURiER , om de woeste gronden in dit Land , binnen den kortst mogelijken

tijd en met de geringfte kosten , van weg^ het Gouvernement tot cultuur te

brengen.

Ons
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Ons geacht Medelid , in liet vorige jaar bij twee voorlezingen een tafereel

bebbcnde opgehangen van het zonderlinge verichijnfel , dat er in zulk eenen

Staat , als de onze te voren ,vvas , nog zoo een groot aantal woeste gronden ge-

vonden wierd , en de yerfcliillende oorzaken hiervan hebbende opgefpoord , en

meer in het algemeen de middelen aan de hand gegeven, waardoor h<;t cultivs-

ren dezer gronden zou kunnen bevorderd worden , hield in dit jaar eene voorle-

zing over hetzelfde onderwerp.

Thans meende hij het tijdftip geboren te zijn , waarop een algemeene vrede het

Beftuur in ftaat (lelde , om zich met kracht van deze gewigtige taak te kwijten.

Dat het boven het bereik was van geringere lieden , hoc nijver en werkzaam ook ,

om door het ontginnen van woeste gronden tot welvaart te geraken , dit bewezen

de ellendige hutjes , ginds en elders in de heiden verfpreid , de vergeeffche po«

gingen, fcdert eeuwen dienaangaande in het werk gclleld.

.. Er wordt een ruim voorfchot van penningen voor een aantal jaren vereischt.

iVan bijzondere ingezetenen laat zich hstaoivo nipt vprwachten , omdat het gee-

fle genoegzame winsten voorfpelt. Dan hetgeen bijzondere ingezetenen voor

geen genoegzame winst houden , kan voor den Staat een aanmerkelijk en ontu'ij-

ielbaar voordeel zijn. De duizende lasten granen en de talrijke kudden vee, daar

idoor te verkrijgen, zouden voor de Maatfchappij een wezenlijke winst zijn. Mil«

'liocnen zouden daardoor jaarlijks in het Land gehouden worden, zonder dat men
tot de hagchelijke middelen , om den uit- en invoer van zekere voortbrengfels te

verbieden of zwaar te belasten , zijne toevlugt behoefde te nemen.

. Met de nieuw bebouwde gronden , zou de bevolking als van zelve vermeerde-

ren en ook vooral de foort van bevolking verbeteren.

Ook de legers zouden door die vergrootte bevolking gemakkelijker voltallig kun-

nen gemaakt , en , in tijden van gevaar , van meer welgcfpierde armen kunne»

-voorzien worden; en eindelijk zoude met den tijd 's Lands kas door dien meer-

deren welvaart aanmerkelijk gefchraagd worden. —
Maar nu ook de middelen, om tot dit oogmerk te geraken, de opofferingen,

die zu'.ks aan den Staat kosten zoude.

• "Zekerlijk zou daartoe een voorfchot van eenige Millioenen vereischt worden.

Maar zijn er niet federt eeuwen door den Staat Millioenen hefteed, om midden

in heiden en moerasfen de kostbaarfte vestingen aan te leggen, en wordt niet daar-

inede nog onophoudelijk voortgegaan? Is dan de opening van zulke rijke bronnen

van
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vau beftaan van minder ^anbelang , dan de verdediging tegen ccn' buitcnlandfdicn

vijand ? Mag men in het een geval bezuinigen , daar men in bet ander fteeds

niet ruimte voorzien heeft ; en mag een goed hnisvader in één.- gedeelte van zijn

huis veele pracht Vertoonen , terwijl een ander gedeelte van. dat huis dreigt in te

ftorten,-en eenigé zijner kinderen in hetzelve honger en gebrek lijden?

Daarenboven de onkosten, vereischt , om van de gehcele oppervlakte van het

Land partij te trekken , zijn , hoe groot ook , Hechts kleinigheden , wanneer men

ze vergelijkt met de uitgaven , die jaar voor jaar tot ^oo vele andere einden bc-

Iteed worden; en, hetgeen vooral opmerking verdient, terwijl de andere uitgaven

jaarlijks wederkeeren , is dit Hechts een voorlchot , hetwelk nagenoeg geheel we-

der in 'sLands fchatkist terug keert.

Zelfs het eerfte uitfchot , hetwelk een particulier als verloren aanmerkt , kan

door den Staat niet geheel als zoodanig aangemerkt vyorden , vermits deze fom»

men, onder de arbeidzame Klasfe zijner ingezetenen verfpreid wordende, hulp

en verlichting aanbrengen , waar dezelve het noodigst zijn , en zeker eene oneindig

heilzamer (trekking hebben, dan aalraoesfen en bedeeling.

Dan eens gefield zijnde ,dat hetBeiluur, hier van overtuigd, de zaak wilde en

het geld daar voor over had, zijn dan* wel de middelen, tot zulk eene onderne-

ming in het .groot vereischt wordende j voorhanden? Is er mogelijkheid, om
die duizende roenfchen - handen , paarden en ander vee , bouwfi:ofFen en gereed-

fchappen zoo maar fpoedig te vereeuigen ter plaatfe , waar men zulks ver-

kiest , fchoon dikwijls verwijderd van rivieren en kanalen , die den aanvoer

gemakkelijk maken?

Hierop is het antvvoord

:

]

1'". Dat, wanneer men' flechts de helft of twéé vijfde van het geheel culti-

veert, zoodanig dat elke nieuwe boerderij een gedeelte ongeeultiveerd in hare

nabijheid blijft behouden , de overige drie vijfde deelen in korten tijd als vaa

zelve ter cultuur zulleji gebragt worden.

s,". Dat ons Gouvernement het volledigflie middel in zijne magt heeft, om de

noodige menfchenhanden met al het verder vereischte in ruime mate, ter be-

hoorlijke plaatfe , hoe afgelegen ook , te bezorgen , zoodanig zelfs , dat de on-

kosten," door hetzelve daartoe te inpenderen , om de helft minder zijn zullen,

dan zij aan bijzondere perfonen te ftaan komen. Door namelijk in tyd van vrede

C een
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etii leger van loooo of laooo man,tnet de meest mogelijke ruiterij , te doen cam»

peren ter plaatfe, waar men die ontginning verrigten wil.

Deze veelvuldige, juist voor zulk werk gefchikte, handen 'zouden, ondereene

oordeelkundige leiding , zulk eene groote onderneming op de meest gemakkelijke

wijze tot ftand , brengen. Door gepaste fcliadeloosftellingen , uitfpanningen en

belooningen zou hen het werk veraangenaamd worden , en de kosten, daartoe

te hefteden , op vrij wat minder te ftaan komen , dan werkloonen , anderzins aaii

gehuurde daglooners te betalen.

Door het benoodigde flagt- en melkvee, eenigc branderijen en brouwerijen,

ten behoeve van bet leger , en zoo vele andere voorwerpen , als door deszelf»

verblijf in de heide dadelijk in groote hoeveelheid derwaarts ftroomen zouden

,

mag men hier , in een zeer kort tijdbeftek , uitvverkfelen verwachten , welke an-

derzins eeuwen vereifchen.

Terwijl eindelijk werkzaamheden van dien aard nog het dubbel voordeel zou»

den opleveren, dat de jonge manfchap , van icdiggang afgpliniirlpn , en dus meer

gefchikt zou blijven om eenmaal, na volbragten diensttijd, vrij 'van bederf, tot

dien ftand in de maatfchappij terug te keeren, voor welken zij oorfpronkelijk

was aangelegd. —
Onder de reeds genoemde foort van arbeid kan meii ook rangfchikken eene

Voorlezing van den Heer kops , bevattende eene Beoordecling van de verkave"''

litig van drooggemaakte flasfen op de Zuid- en Noordhollandfcht wijze ; waarvan

ik een kort overzigt zal trachten voor te dragen.

Het is voor* Hen Landbouw geenszins onverfchillig., op welk eene wyze de

iiitgemalene en drooggemaakte piasfcn verkaveld en in perceelen worden afge-

deeld. De Heer kops wilde de Klasfe hierbij bepalen , en trad inzonderheid in

eene beoordeeling van de Zuid- en Noordhollandiche wijze, op welke zoodanige

4-ooggemaakte knden doorgaans zijn verkaveld geworden. In Zuidholland na-

melijk zyn de woningen onmiddellijk aan den dijk geplaatst, waardoor de per-

ceelen zeer langwerpig moeten vallen , en zich naar het midden der polder uit»

-ftrekken, terwijl in Noordholland de woningen zich in het midden bevinden,,

langs goede wegen , die door de polders heen. loopen , en waai'door de kavels,

meer regelmatig en vierkant zijn geworden.

Ons geacht Medelid gaf aan de laatfte wijze van kaveling verre den voorrang,

dewijl de kavels alsdan minder groot behoeven te zijn, en dus met te beter zorg

ea
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(^ vlijt door den bruiker kunnen bearbeid worden, ovei'igens de landen zelve

nader bij de woning liggen; hetgeen, voor derzelver goede behandeling van eeti

onberekenbaar voordeel is. De Vcrhandclaar treedt in veelvuldige bijzonderhe-

den, welke hiertoe betrekking hebbeii , .vooral om vele bedenkingen, dié hier

tegen door fomniigen zijn ingebragt, als het bezwaarlijke, ora een vasten grond

voor de woningen in het midden der polders te vinden , bet minder droog lig-

gen der woningen en het geïfoleerde van dezelve , te wederleggen ; en past alles

bijzonder toe op de Nieuwkoop fche droogmaking, erkennende nogtans , dat in

dezen geene algenieene vaste bepalingen kunnen gemaakt worden , maar dat de

wijze van verkaveling voornamelijk van de plaatfeli-ike gefteldheid moet at'liangen. —
Het aangenomen gebruik bij onze Klasfe wil , dat ik van eenigc andere (luk-

ken, hoezeer voorgedragen in hare Vergaderingen, voor als nog geene bree-

de Hielding make. Alles toch , wat de Leden verkiezen onder de aangebodene

Verhandelingen gerangfchikt te hebben, wordt dan eerst in het jaarlijkscii Ver-

flag der Wt;rk:zaamhedea ontwikkeld, wanneer het oordeel van Gecommitteerden

ingekomen en het befluit der Klasfe is bekend geraakt. Zoofang aan die ver-

^ischten niet voldaan is , wordt flechts het onderwerp opgegeven , waarover iu

deze ftukken gehandeld wordt , en de naam des fchrijvers , die het oordeel zij-

ner Medeleden op dezelve verlangt in te winnen. Doch over enkele dezer aan-

geboden (lukken het oordeel van Gecommitteerden e;i het befluit der Klasfe

feeds zijnde opgemaakt , zal ik daarvan als lui moeten 'fpreken.

Het is bekend, dal het paard zeer onderhevig is aan kalkaardige fl;eenen in

de ingewanden. Tot dus verre waren er flechts twee fcheikundige ontledingen

van deze ingewandfteenen uit paarden in het licht gegeven, de eene van den

vermaarden fourcroy, de andere van bartholdi. Hoogleeraar te Colmor,

De uitflag dezer ontledingen was, wegens derzelver groote overeenkomst,

zeer merkwaardig. Dit trof den Heer reinwardt, en hierdoor wierd hij ver.»

langend te weten , in hoe verre de analyle van een fleen nit den endeldarm van

«en paard, in het jaar 1809 aan het Koninklijk Kabinet uit Nijmegen ten ge-

fchenke aangeboden, hiermede zoude overeenftemmen. Hij voegde, er eene

Ichcikundige ontleding bij van een ingewandfteen van den Hippopotamus, en bood

dezelve der cerfte Klasfe aan onder den tijtel: Verhandeling over de maag- of

darmfleenen van het viervoetig gedierte ^ meer bepaaldelijk over die VJtn het

paard en van den Hippopotamus

C i Na
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Na eene welberedeneerde en zeer naauwkeurige ontleding van den paarden(leen.y

. bevond hij, dat de uitflag dezer analyfe met die der Heeren fourcroy en bart}-

H0i,Di volkomen overeenftemde en door deze overeenftemming nu nader be-

vestigd wordt, dat het hoofdbeftanddeel dier fteeuen is eeu phosphorzuar zout,

hetgeen bitteraarde en ammoniak tot bafis heeft.

Toen FOURCROY en bartuoldi de ingewandfteenen van paarden analyfeerden,

was de oorfprong der bitteraarde in dezelve nog duister. De Heer reinwardt

merkt in deze Verhandeling met regt aan , dat men thans daaromtrent niet wel

meer twijfelen kan, federt het door de latere waarnemingen van fourcroy en

vAUQUELiN, en bijzondcrlijk door die van den Heer schrader te Berlyn, geble-

ken is , dat de .bitteraarde een medebeftanddeel is van de, graan- en grasgewasfen ,

door welke de paarden gevoed worden.

Bij de Verhandeling is ook eene fraaije afteekening gevoegd van een zoodanigen

doorgezaagden paardenfteen, die duidelijk voorllelt , hoe deze fleenen eerst door

©mkorsting van andere doffen ontdaan en vcrvolgane met inmenging van verfchil-

lende kleurende ftoflen .laagswijze aangegroeid zijn>

Hierna volgt de analyfe van een tngewandlleen uit den Hippopotamus , die ,,

GOk met vele naauwkeurighcid ontleed, des te meer waarde heeft, daar deszelfs

beftanddeelen voorheen, zoo verre men weet, nimmer onderzocht zijn.

De KJasfe maakte dan ook geene zwarigheid, zich te vereenigen met het ad-

vies van Heeren Gecommitteerden ,. en hield deze Verhandeling overwaardig

,

.om, nevens- de teekeiiing, onder hare werken te worden uitgegeven. —
Het leerftuk der waufchepfels is van alle tijden befcho'uwd geworden als een

der belangrijkfte deelen , welke men, in de behandeling van hetgeen ons de Ie?

vende Natuur aanbiedt , ten nader onderzoek mag aanbevelen. De Klasfe hield

daarom voor byzonder welkom de Ontleecikundige Befchrijvlng van de zond-ei-'

linge misvormhig eener vrucht^ ten einde acht maanden dragts geboren, te gev-

lijk met een welgevormd kind ^ benevens die van nog een ander vanfchepfel , en

daarbij beboorende tien Afbeeldingen , aangeboden door den Heer c. vrolik ,

en vereenigde zich met Heeren Advifeurs, verklarende deze Verhandeling met

veel genoegen te hebben gelezen, met de Teeke.ningen vergeleken, en beide de

daarin befchrevene en afgebeelde voorwerpen der, gemeeumaking overwaardig te

keuren..

Van de gewone wijze van behandeling is men eenigzins afgeweken in de be-

Qon»-



öordeeling eener Memorie van den Heer c l. nauNiNGS, ten tytel voerende:

Onderfchcidtne Theorien omtrent het vermogen der waterleidingen ,• getoetst aan

de ondervinding. Het advies is wel Itrelikeude, om dezelve onder de uit te

geven werken der Eerfte Klasfe te doen opnemen , doch men doet hetzelve

tevens vergezeld gaan van eefte bijlage , welke Meeren Gecommitteerden van

oordcel zijn , dat voor het juist gepast" gebruik der Verhandeling in de toepasfing'

op de praktijk bevorilerlijk 20U kunnen zijn. uv i-.iii: u.ji^i^i . r.sl i

Zoo gemist ware aan höt Voorfchrift van §.49 de^ RegléB>€ntS:,van Orde en

Heeren Rapporteurs ffieft den fóhrijver niet getreden waren in-.het noodig onder-

houd, bevorens zij der IClasfe dienden van advies, zou heï ,$?rfte werl^ , der Ver-

gadering ongetwijfeld geweest zijn, daaraan te herümcren; doch uit liet Verflag

genoegzaam blijkende , dat hier aan voldaan was , fcheen er geen andere weg

open , dan in de eerfte plaats 2ich te vereeuigen met het. a:dvies ter geraeenmaking

der Verhandeling, en in de tweedö-plaats de Verhandeling», met Rapport en Bij-

lage , te Hellen in Handen ecner perfonele Commisfie , ten einde te beoordeelen ,

of het van belang voor de weteiifchappen en van nut in de toepasfing op d*

praktijk zijn zoude , reeds . genoemde Üijlage te voegen achter de oorfpronkelijke

Memorie van, ons geacht Medelid, den Heer c. l. brunings. Hierop ziet de

Klasfe het berigt, de confideratien en - het advies van de Heerei^ bangma en

VAN sWINDEN te gemoct , en hoopt, bij een volgcud Verflag, iii t^gtj tg .^jo

deswegens in meer bijzonderheden te treden, :•;; '.-.u;: • n

De aardappelen, als een hoogsthelangrijk- gewas en zekere waarborg tegen

voljlrekte hongersnood , voorgedragen door den Heer van der borch van ver*

woLDE , wierden met welgevalligheid opgenamcn door de. Klasfe.

.

'"Die fchr^^r haalt in ' deze Verhandeling een aant^ werkea .aan , ten.betoge*

dat de aardappel thans Jn de- -meéSie bekende ftrekèn der aarde ia, menigte wordt

aangebouwd. Hoe algemeen deëzelfs bouw en gebruik bij ons te Lande zij,

is overbekend. De cultuur • van dit gewas is bijkans nooit- aan volflagene inis-

lukking 'ondeThevig, gelyk die '^i granen. . Terwijl de graanbouw , roekeloos

gedreven, de landen"óitput ,'-i!s:ijdaai?entfcgfen rrïe bouw der aardappeien allerdien-

ftigst om 'de land'eö fe verbeférew en '.vöor'i'Volgende> goede graanoogflen gefchik-

ter te maken. ''•"":: •' -,.ii: /. 'i- .//jij j : :
,:'<..:':,.

De aardappel verzekert het noodig voedfei eener ganfche bevolking beter, daa
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granen, doordien dezelve, uit hoofde ziiner grootte «n 2elfflandiglieid , niet zoo

gefchikt is tot den uitvoer naar andere Landen., en bij gevolg ook niet tot'

een voorwerp van hafidellpeculatien ; des dat de voorraad daarvan gelijkmatiger-

cfyer de geheek -oppervlakte van het Land, waarin' hij. geteeld is, verfpreid blijft.

Oils geacht Medcüd verklaart , op grond van eigene ondervinding in de laatfte

jaren, dat men, zonder de aardappelen, in een gedeelte van dit Land ftellig

gebrek aan het noodzakelijkst voedfd zoude gehad hebben : en men heeft alle

TCdeö, om deze verklaring: voor v^-aamchtig te houden.

Hetgeen de fchrijvcr over de verfcliiillcnde foorten. van aardappelen , over het

rooijen van dezelven , de bergplaatfen , als mede over de gelchikfle pootaardap-

pelen zegt , is met oordeel ter neder gedcld.

Meeren Rapporteurs waren alzoo van oordeel , dat er van deze Verhandeling

in het Jaarlijksch 'Verflag vaii de werkzaamhedeH der Klasfe eervolle melding

diende gemaakt, en dezeiü^: onder de ftukken , tot den landbouw beti-ekkelijk

,

bewaard te worden. , '.i^-;

- Het is met dè «ierviilling van dezen pligt , dat ik de opgave fluite van zooda-

nige ftukken, als reeds met het oordeel der Klasfe zijn bekroond geworden. Er

beltaat nog eene groote reeks van Verhandelingen , wier beooi-deeling flechts

fchijnt gewacht te hebben naar de volle zekerheid, dat men met genoegzamen

fpoed en onafgebroken 'yver ;?ou kannen voortgaan met het ter perfe leggen de-

zer kostbare gedenkftnkken van geleerde werkzaamheid.

Deze zekerheid befiaat nu. Er is bij minnelijke fchikking tusfchen de Klasfen

respectivelijk een verdrag, gefloten , waardoor in de kosten zal kunnen voorzien

worden-, die tot eene geregelde uitgave onzer werken noodzakelijk is. De vruch-

ten dezer nieuw beraamde fchikkingen zijn U, geachte Medeleden 1 reeds ge-

deeltelijk toegevloeid in de Verhandelingeii van onze waarde floryn , kops en

SERRURiER, terwijl verder alle ijver wordt betteed aan het voltooijen van dea

druk des Tweede en Derde Deels onzer werken.

Zekerlijk ook zal er geen meerder prikkel of fterkere aanmoediging noodig

zijn , om het oordeel te bevorderen op de volgende aangeboden Itukkeu :

i". Floryn over de uitzetting van het ijzer door de warmte.

a". C. BRUNiNGS jr. , -Vertoog nopens een nieuwen ftelregel ter vergelijkende

beoordeeling van werktuigen , bij welke dezelfde beweegkracht op verfchillende

wijzen gebruikt wordt.
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3'. C. L. BRüNiNGS, Aanteekeningen en Waarnemingen ten aanzien van de

ijsftopping , welke men ohderlteld heeft plaats te hebben in liet Steurgat , in

Louwmaand des jaars 1813.

4°. C. L. BRUNiNGS, Berigt aangaande wijzigingen, welke de ftandhoogte der

Neder-Waal , mitsgaders van de Neder-Maas ondergaan heeft in derzelver bene-

denmonden, ten gevolge van de Itopping, welke in gemelde benedenmonden

door het van boven afvvaarts komend ijs ontdaan is.

5". Ekama , Verhandeling over de parabolilche fpiegels , en Astronomifche

Waarnemingen , zoo van hem zelve , als van den Heer aryen roelofs.

6°. Ekama , drietal belangrijke VoorfteUen in de fterrekunde , bevattende

a.) Oplosfing van het Voorltel , om uit drie achtereenvolgende hoogten van een

en dezelfde fter, benevens den verloopen tusfchentijd , te bepalen de hoogte van

den pool of de breedte van de plaats des vvaarntmers; ^.) het vinden van de

poolshoogte en den tijd uit de waarnemingen van twee bekende fterren ; c.) Op-

losfing van een nieuw Voorfi-pi , benevens da Berekening van Voorbeelden , om
door waarneming van twee Herren in een en dezelfde verticaal den middeibareu-

of ook waren tijd te vinden.

7". Van marum, over den vegetalen Oorfprong der Steenkolen.

8'. i RoY, Verhandeling over de werking der Azijn in den T.yphus.

9'. Bangma, Verhandeling over de breedte buiten den middag door twee ge-

lijke hoogten.

10". Paets van troostwyk , over den hoogen graad van gevoeligheid, wel-

ke voorwerpen uit het plantenrijk hebben voor elektrieke ontladingen , en het

vernielend- vermogen van flechts kleine fchokken op het levensbeginfel in dezen.

11*. C. L. BRUNINGS, Iets over het foortelijk geleidend vermogen der ügcha-

nien van het geluid, den klank, enz. . ... ,.;.

12°. Florvn, Verhandeling ter beflisfing van de Vraag:" Wanneer het wiel

eens rijtuigs , op eeiï effen grond , met eene gelijkmatige beweging voortgaat

,

zullen dan de onderfcheiden punten in den omtrek alle met dezelfde , of wel

met eene verfchillende fnelheid bewegen ?

13". Bangma, Verhandeling over de klootfche driehoeken , waarin onderzocht

en aangetoond wordt, in hoeverre men, door drie bekende termen eens kloot-

fchen driehoeks , over het ftomp of fcherp ^ijn der onbekende termen oordeekn

kan.

14*. Dries*
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, 't4*i"''DRiES9ttN, Kenmerken der. .Deitgd .van ge\v'oon "JCtukenzout.

! i5°i i; RóyJ, VörliariïleUi-rg oTev de astlieniTdie ^Oiitftftkingen.

lö**. Van den ende , Verliaiideüng over den Bcliei; Hydrauüque of Waterram.

Dé Heer van den enÊe voegde bij- den voordrag't dezer VerhaiOdeling ecne

proef, betrckkeluk de uitwerking , die eene-aln vIoeiftoiFen mede^edeejde rond-

gaande beweging heeft op dTIi uitloop van derzelver ftralen uit openingen in dea

bodem of in den zijwand van eenig rond var. .;: -.';•:' - '. , •

- 17'.' Van WAROM, Verhandeling, ten 'onderzoek of ereenige gegronde» reden

is, om de elektrifche Verfchijnfels niet aan. eene enkele elcktrifche (toffe, maajr

aan twee verfchillende ftofféii van; tegenovergc (telden aard toe te fchrijveu ?

De vrees, welke bij ibuiteiilandfcHe -Korrespondentcn fcheen te beftaan voor de

vernietiging des Iiiftituutp, is waarfchljnlijk oorzaak geyvcj^st, dat in het nu af-

gclbopen ijaan.^bor hen-iiiets. is bijgedragen , vvftt. tot, den Moei of luis,tcr van de

werkzaaihhcdeu der; Eerfte 'Klasfc bou kuunpn vpi-flrekken. Twee (tukken van;

binnenlahdfche Korrespondentcn , reeds vroeger ingeleverd , zijn nog onbeoordeeld.

Het eerfte gaat over het voordeel , dat er in het aanleggen van ijzere rigchclwe-

gen in plaats van üet graven van kanalen zoude gelegen zijn, door den Heer

HUICHELBOS VAN'L'IENDER'. '.
.

' ^L j j .- ^i J
• : Het. tweede is van den Heer uWTTEWA^L-j.-over.de aatigclegeuheid , dat op

wiskundige gronden onderzocht en bepaald worde , welke van de onderfcheidene

foorten van ploegen de Voorkeur verdiene.

, SiMCN DE LEEUW EMANUEL
'

gcbruik niakettdc van de vrijheid, aan particulie-

Tcn toegeftaan, om werken van geleerdheid of vernuft aan het Inftituut ter on-

derzoek aan te bieden , vervoegde zieh meer ;dan eens bij de Eerfte Ktasfe, om

haar over een werktuig van zijne vinding te onderhouden, en door beredenering

voor hetzelve in te nemen. Dan, niet kunnende (lagen, ten zij het werktuig

in deszelfs zamenftelUng en nut wierde aangetoond, verftond hij zich eindelijk,

in een naauwelijks verftaanbaar gefchrijf , deszelfs gedachten nader voor te dra-

gen en te kennen te geven , dat hij zich zeer vereei'd zoude achten , zoo eenige Le-

den der Klasfe zijne Stoommachine , die zonder vuuronkosten of van eenige anr

dere materialen kon worden aan den gang gehouden , naast zekeren tuin buiten de

Leydfche poort wilden komen bezigtigen.

De
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De Heeren van swinden, floryn, bangma, kops, serrurier en vrolik,

hoezeer geen gunftig denkbeeld, na zulk eene aankondiging, van dit werktuig

kunnende opvatten , verledigden zich echter tot deze bczigtiging , doch vonden

pp de aangewezene plaats niets, dan een groot waterrad vaneene eigene zaraen.-

Itelling, flaandc in een kolfbaan, en zoo gehcer afwijkende van de wijdfcUe

opgave des uitvinders , dat het hen is voorgekomen , eerder te moeten befchouwd

worden als het uitvvcrkfel eener ongeregelde verbeelding , dan wel als het voort-

brengfel van_£eii bedaard wiskundig overleg.

Tot de werkzaamheden der Eerde Klasfe alle takken der natuurkundige \ve-

tenrchappen betrekkelijk gemaakt zijnde , was van den eerften aanvang af der-

zelver oogmerk het bijeenbrengen van zoodanige bouwftoffen, als haar in het

behandelen dier verfchillende takken dienflig zijn konden. Het fchoon gefchenk

van den Hoogleeraar bokn , in voorwerpen der Natuur beflaande , maken de

iiern eener eigenfoortigp vf>rzampi!ng. De kcmig bewerkte modellen van niateu

en gewigten, volgens het metriek ftelfel , die eener andere; doch de Eerlte

Klasfe had het gemis van natuurkundige werktuigen reeds meer dan eens onder-

vonden, en was daardoor tot het rigtig beantwoorden van enkele vraagpunten

'des Gouvernements te zeer in verlegenheid gebragt , dan dat s:ij niet gretig de

eerRe gelegenheid zou hebbeu aangegrepen, om in deze behoefte te voor-

zien,

Hoogstwelkom was daarom het voordel van een harer Leden , om eene aan-

gekondigde verkooping van natuurkundige werktuigen en modellen zich ten nutte

te maken , en het beduit zeer fpocdig genomen :

.
i',,pm uit de kas der Klasfe twaalflionderd guldens disponibel te ftellen aaa

den Heer fi.oryn , die zich daarmede wel geliefde te belasten , tot den aankoop

van zoodanige werktuigen en modellen van fchepen , bateaux porte en molens

,

als hem voor het Inftituut belangrijk zouden toefchijnen.

Edoch den wensch der Klasfe zich aanmerkelijk verder uitftrekkende, dan vpQr

het bedrag van deze fom waarfchijnlijk zou te verkriigen zijn , en den ftaat ha-

rer kas geene ruimer uitgaaf gedoogende, bleef er niets over, dau, - \'.

'

; , a°. Eene^pgi.ng bij het Gouvernemcut te doen tot het bekom;Qn.,"-zq(> moge-
lijk », van luog tweeduizend guldens , met dien verftande evenwel , dat de Klas Ie

alleen^ zoude' verlangen ,"oVe'r deze fonj te mogen bcfchikkpji
,'

z^ouder daarom

. , v„ D voor
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voor te hebben , dezelve geheel te befteden; waarvan zij derhalve ook alleen

dat gedeelte zoude wenrchen op te vragen, hetge^i zij, na d^n aankoop, wer-

kelijk zoude bevinden noodig gehad te hébben.

Om nu aan deze zaak den meest mogelijken aandrang bij te zetten , Wierd éeii

der Leden gecommitteerd, zoo fpoedig inogelijk , zich te vervoegen bij den Heet

Comniisfaris-Gcneraal voor het Onderwijs, de Kunden en W^etenfchappen , en

deszelfs goede dienfteh te verzoeken , om van Zijne Majesteit , den Koning, deze

hoogstwaardeerbare gunst voor het Inftituut en meer bepaaldelijk vooi- deszelfs

Etrite Klasfc te verwerven.

Die onderneming had de meest gewcnschte gevolgen. De Klasfe wierd bij

een allerbeleefdst fchrijven van welgemelden Heer Coramisfaris-Generaal volko-

Hien geauthorifeerd , om, boven en behalve de ƒ 1200-:-: uit hare eigene mid-

delen, nog voor ƒ 2000 - : - : aan modellen te koopen. ' ' '" '^y.'.

Met hoevcle fpaarzaamhcid daaraan voldaan is, blijkt hier üit, idkt dë EerSe

Klasfe in alles flechts ƒ 1494-2 -: te koste legde aan deze verzameling., waar-

aan zij , met minder onderfcheiding zijnde te werk gegaan , ligtelijk meer dan

het dubbeld zou hebben kunnen belleden.

De Klasfe had gewenscht,U geachte Medeleden! op dezen keurigen aanwinst,

behoorlijk uiteengezet, bij dit feest te kunnen onthalen. Dan zï] heeft tot nii

töé verdoken moeten blijven van eene gefchikte plaats ter berging. Zoo zfe"t

men, dat, bij het genot van de hoogde gunst, nog jammer valt uit te boezemen

oveir belemmeringen , die aan derzelver vrije werking worden in den weg gelegd.

Onder 'de bockgefchenken , welke aan de Eerde Klasfe, m het nu afgeloopen

jaar, wierden aangeboden, zal men meer dan éön belangrijk werk aantreffen.

Men beoordeele flechts de volgende opgave :

l*'. Ladislai chernac , Cribrum arithmeticum , five tabula continens nufnerós

primos a pompofitis fegregatos , occurfenres in ferie numerorum , ab unitate prö-

gredientium , usque ad decies centena miUia , et ultra haec ad viginti millia nu-

meris compofitis per 2. 3. 5. non dividuis : adfcripti funt diviforés fimplices,

non minimi tantum , fed omnino omnes.

2*. Disfertatio academica inauguralis; exhibens obfervationes quasdam de vi

feptica atqué antifeptica muriatis fodae, feu falis cibarii ejusque ufu diaetetico

et therapeutico. Aütöfe r. fe. clevebjnga.

a*. Ga.
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3®. Georgius joiiannes hoffman , de victus ratioae, in aegi-otis. curaiiAis,

Ufiii medicanientoroni a medicis accomtnodanda , aliisque hiic pertincntibus.

4". .Almanak ten dieutte der zeelieden, voor het jaar i8i6, en eea dito voor

het jaar 1817; gefchonken door den Heer floryn.

5". Programme de prix propofée par la Socicté Royale de Botanique et d'Agri-

culture de Gand, pour l'année 18 15.

• 6". Vier exemplaren van het Programma van het Zecuwsch Genootfchap der

Wctenfchappen , over den jare 1815.

7». Eerfte Deel der Letter- en Oudheidkundige Verhandelingen van de Hol«

landlche Maatfchappij der Wctenfchappen te Haarlem.

S**. B. KONING, Noodig Berigt voor den Nederlander, wegens eene nieuwe

-

ve'rbeterde wijze van kunstverlichting, door middel van vlamvatbaar gas uit

fteenkolen.

" 9°. Almanak ten dienfte der zeelieden, voor het jaar i8i8; gefchonken door

den Heer floryn.

lo'. Honderd veertig exemplaren in het Nederlandsch en even zoo vele in het

Fraflsch van het Rapport, door de Eerfte Klasfe op den I7den December des

jaars 1814 uitgebragt, op den last, aan haar opgedragen door den Souverein der

Nederlanden, om Hoogstdenzelven in een uitgebreid Verflag te doen kennen alle

de voor- en nadeelen, zoo als ook allede moeijelijkheden , die er voor den koop-

handel in het algemeen en voor de burgerlijke maatfchappij in het bijzonder zou-

den kunnen" voortvloeijen , zoo men een gelijkvormig ftelfel van maten én gewig-

ten invoerde , in plaats van het groot aantal maten en gewigten , thans gebrui-

kelijk in deze Landen ; en Floogstdenzelvcn tevens voor te dragen de maatrege-

len, welke de Klasfe zoude mogen noodig oordeeka tijdens de invoering van

een dergefijk ftelfel ; aan de Eerfte Klasfe gezonden door Zijne Excellentie , den

Minister van Binnenlandfche Zaken, en nu reeds in handen van nllq de Leden

des Inftituuts. — Dit Rapport in de Nederlandfche talc aan het Gouvernement

ingediend, is door ons geacht Medelid , den Heer van swindkn , in het Fra^sch

overgebiagt op verzoek van Zijne Majesteit. Bij deze vertaling, is ge^orgti, d^
geene der zinftorende fouten, die in de oorfpronkelijke uitgave ter 'sLands

Drukkerij zijn ingeflopen, hier worden wedergevondehé'ij r,i/ ; :1j ;,:

11*». J. KOPS, Inwijdings-Redevocring over het aanbelang van het- Ae5d^niis.qji

Onderwijs in de Nederlandfche Land-Huishoudkunde.

Da la^L.
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ï2. L. RERCKMOFFs, Disfertation de l'air atmospherique et de fon indaOTcft

fiir 1'économie animale.

13". l^an denzelfden ,OhïtïvSiK\om médieales , faites pendant les campagnes de

Rusfie en 18 12 et d'Allemagne en 1813.

'14*'. /'«fl denzelfden ^ Hygiène Militaire.

is". C. van biesen, Scholae medicae Gandcnfis alumni, responfio una fola-

que ad quamdam orationem , coram nemine habitam, de necesfuate restituendae

univerfitatis Lovanicnfis unius foliusque.

16*'. F. E, VERBEEK , Rapport fait ^ la Sociifté Royale d'Agriculture et de

Botaniqiie de Gand , dans la fdanee folennelle et publique du 19 Juin 1816,

en quinzième expofition publique de la Société Roy-ale d'Agriculture et de Bata-

nique de la ville de Gand, les 29 et 30 Juin , 1 et a Juillet 1816.

17". Mémoire fur la question : Qucls font les végétaux indigènes que l'oa

poirrroit fubttkuer dans )ps Paijs-Bas aux végétaux exotiques relativement aux

difFérens ufages de la vie ? Qui a remporté en 1783 Ie prix de rAcadcmie Imr

périale et Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles; par f. x. burtiiv.

• 18". Traite des confioisfancès nécesfaires aux amateurs de tableaux; par m. ut

BURTiN. Deux Tomes.

19*'. L'inutilité des jaclières, démontrée par 1'experience et furtout par la cuLr

ture de paijs de IFaes et de Termondez, par w. de buktin.

20". Proeve over den waren aard van den pofitieven en negatieven toeftand der

grootheden in de flelkunst, door jacob de gelder ; ten gelchenke gezonden

door de uitgevers van clref.

21*. Disfertatio medica4nauguralis , nrontinens nonnulla de infante uterino.,

autore a. vv, f. herckenrath.

22°. Hydrographifehe Kaart van den Texelftroom , door j. c. rvk ; gcfchoa»

ken door de Commisfie tot het vervaardigen der zeekaarten.

230, Catalogue desPlantes cultivées dans lejavdin deMr. joseph parmentibr.

84°. Florula Bruxellenfis , feu Catalogus Plantarum circa Bruxellas fponte

lascentium ; auctoribus dekjn et passy»

Bij, dit blijk van eerbiedige hulde , door verfchillende geleerden der Eerfte

Klasfe toegebragt , hefft aich nog gevoegd de openbare achting , haar bij alle

fooit
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foort van feestvieringen bewezen. De plegtige iiitnoodigingen van Voorzitter ea

Secretaris , raenignialen vermeerderd met die van eenigc Leden der Klasfe

,

ftelden den toegang open tot alle belangrijke of Itatige bijeenkornilen , waar za-

ken van geleerdheid , kunst of fmaak beiiandeld wierden.

Het grootlte bewijs van voLioening evenwel vindt onze Klasfe , met het ge-

heele Indituut, in de tevredenheid, welke het Zijner Majesteit behaagd heeft

over dien arbeid te kennen te geven , waarvan aan Hoogstdcnzelven in het vorig

jaar verflag gedaan wierd. Mogt het Verflag van den nu afgeloopen jaarkring

HoogstdenzL-lven niet minder gevallig zijn , en , voor zoo verre de Eerde Klasfe

betreft , ook door U , geachte Medeleden ! in goeden gunst worden opgenomen ,

hoezeer zoude zij a'sdan verfterkt worden in het denkbeeld , van tot het hooge

doel dezer Inftelling naar vermogen te hebben medegewerkt.

jiliius gerapporteerd irt de Algemetne Vergadering

des Koninklijk-Nederlandfchen Inflituuts van

Wetenfchappen y Letterkunde en Schoone Kun^

fttn, den bijlen Augustus des jaars i8i(j.

G. VROLIK,
Secretaris,-'
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VAN DE

EERSTE OPENBARE VERGADERING '

DER f\ itTL^tyu *'"^*V_'

EERSTE KLASSE
VAN

HET KONINKLIJK-NEDERLANDSCHE INSTITUUT

VAN V^ETENSCHAPPEN, LETTERKUNDE
EN SGHOONE KUNSTEN,

GEHOUDEN DEN aG^TEN AUGUSTUS DES JAARS 1817.
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Gedrukt voor
DE LEDEN DES INSTITUUTS;



o A j e _^
'' T

».!:. V! I ... . . ,

r: :-f < ï

.n -



17" T? "R "^ T K f^
**"

—

'"""

EERSTE OPENBARE VERGlDÊRING

DER

EERSTE KLASSE

YAN

HET KONINKLIJK-NEDERLANDSCHE INSTITUUT

VAN WETENSCHAPPEN, LETTERKUNDE EN
SCHÜONE KUNSTEN,

Gehouden den zSJien Augustus 1817.'

Voorzitter, 3. H, VAN SWINDEN.
^ ' Secretaris, G. VROLIK.

JDe Eerftc Klasfe van het Koninklijk-Nederlandfche Inftituut van Weten-

fchappcn. Letterkunde en Schoonc Kunften, volgens § 34 van het Reglement

harer Inftelling vcrpligt zijnde, om de twee jaren cene Openbare Vergadering

te houden, zag met verlangen uit naar het tijdftip, waarop zij zoude in

ftaat' gerajien, aan deze hare verpligting te voldoen. Dit tijdftip werd haar

dan
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dan bij minnelijke fchikking met de overige Klasren vergund tegcns den aöften

Augustus des jaars 1817. De groote Zaal van liet Hotel des Inftituuts,

ook tot het Koninklijk Mufeum van Schilderftukken dienende , was de plaats

dezer eerfte plegtige bijeenkomst.

De. Voorzitter ppende haar met de volgende aanfpraak:

ii J r
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HOOG-EDELE GESTRENGE, EDELE GËSTREJCGB^
EDELE ACHTMkE, WEL-EDELE HEëAï:N , fiïê,'

HOOGE STAATSAMDTEN BEKtEÉDÊSDË , 'slA:NDS WELZIJN ^S fiAT

DEZER PROVINCIE BEVORDERT , HET RBGT EI8CHT OF UITSPREEKT ,

DEZE STAD BESTUURT OF VOOR DER^ELVEB, BELANGEN WAAKT

!

WEL-EDELE riEÉkEN, AFGEVAARDlGbE]^ ^VAI^

VERSCHEIDEN AANziÉNLIjkÈ VERGADEklNGE5i
^

GELEERDE GENOOTSCilAPPEN EN NPTTIGË
STICHTINGEN, of door ijver en zucht voor wetbiï-»

SCHAP EN geleerdheid HIER TB ZAMEN GEKOMEN

!

ZEER GEËERDE TOEHOORDERS VAN ALLEÏ^ RANG
EN STAAT! d aóbsirKiO fitsdit-ö'Jisrl loov fis

De Eerfte Klasfe des Koninklijken Inftituuts fmaakt dan heden het genoegen, om,

voor de eerfte maal, eenc Openbare Vergadering te houden: een genoegen, naar het-

welk zij, federt hare inftelling, verlangd heeft, hoewel zij zeer wel befefFe, dat het

haar veel moeijelijker vallen moet , dan aan eene édnige liarer Zuster-Klasfen , eene

talrijke en kiefche fchare van toehoorders te voldoen.

-^i: msOl :*{ .

Eene Maatfchappij , door den Souverein opgerigt, ~tcn einde hare Leden zich op

alle vakken van menfchelijke kennis zouden toeleggen, dezelve bearbeiden, volmaken,

en, zooveel mogelijk, ten algemeene nutte, meer bijzonderlijk , tot den voorfpoéd

en glorie van het Rijk, zouden doen ftrekken, was in de Vereenigde Nederlanden

tot het jaar 1808 zonder voorbeeld, en kreeg eerst toen, bij hét daarfrclleh van' dit

Mtituüt, haar aanwezen.

Aa Zal
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Zal nu eene zoodanige Maatfchappij geheel en al aan het oogmerk harer infrellin»

voldoen, dan wordt er vereischt i'. dat haar arbeid de goedkeuring van den Sou-

verein erlange; 2°. dat zij zich eenen wel gevestigden roem bij binncnlandiche en

buitenlandfche Geleerden , mitsgaders bij Kenners en B';oefenaars van Wetenfcliappen

,

Letteren en Sehoone Kunften verwerve,-en eindelijk 3°. dat zij eene volkomene ach-

ting geniete in het land, waar zij gevestigd , is.

' iVat het'eerjie 'hei'reft , diiift 'het gehéelé Iiiftituüt, dat is alle de.Klasfen te za-

inèii',eö ieder 5n het bijzonder, (doch de 'plaats, wcllte ik thans bekleed, veroor-

looft mij niet van andere dan van de Eerfte Klasfe te fprekcn,) wat het eerfle, zeg

ik, betreft i daarop durft deze Klasfe, even als hare Zusters, gerust zijn: jaarlijks

immers wordt er een Algemeen Verflag van de vemgtingen des Inftituuts aan den

Sbtrverein gedaan, en deze heeft daarover I^oogstdèszelfs goedkeuring te kennen ge-

geven. '/ -jyiJ-JS- r.a 11 : /u j-

Er is meer: de Eerfte Klasfe heeft in het voorleden jaar een bijzondere blijk ont-

vangen van 'sKonings welwillendheid, om haar met al dat gene te voorzien, wat

zij voor haren arbeid oordeelde noodig te liebben. Er werd namenlijk eene aanzien-

lijke verzameling modellen van werluuigen te koop aangeboden: de Klasfe belloot,

tot het verkrijgen van verfcheidcn derzelve, zoodanige gelden te befteden, als zij,

door eene fpaarzame beheering harer middelen, federt eenige jaren had bezuinigd:

doch deze waren niet toereikende om alles te bekomen, wat de Klasfe oordeelde te

mogen begeeren. Zij verzocht dan van Zijne Majesteit eene onderfteuning , ten be-

drage van twee duizend guldens , en riep daartoe de vooifpraak en metlewerking in vaq

Zijne Excellentie, den Heer Commisfaris-Generaal tot het Onderwijs , Wetenfchappen

en Kunften , die dezelve gunftiglljk verlee nde. Het gevraag-de werd met den meesten

fpoed ingewilligd. De Klasfe meet hare dankbaarheid af naar de grootte der toege-

ftane fom, en niet naar het gering gedeelte, dat zij daarvan inderdaad hefteed heeft,

om in het bezit te geraken van eene fchoone verzameling, die flechts naar eene ge-

fchikte plaats wacht om in orde gebragt te worden.

Drie deelen van Verhandelingen, reeds door de Eerfte Klasfe zelve, mitsgaders

verfcheiden grootere of kleinere werken van bijzondere Leden, door deze aan di Klas-

fe ingeleverd en op haren last afzonderlijk uitgegeven, kunnen van een gedeelte des

wc-
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wctenfchappdijken arbetds ,der Klasfe getuigen, en de Geleerden, zoo wel als de

Beoefenaars en Liefiiebbers dier Wetenfchappen , welke tot den geheelen omvang der

Wis- of Natuur- en Sterrekunde behooren , in fraat ftellen , om uit daden te bc-

oordeelcn, of de Klasfe iets ter uitbreiding van wetenfchappen gedaan, en zoo ja, wat

en hoeveel zij daartoe bijgebragt heeft.

Vergeeft , zeer geëerde Toehoorders ! indien ik enkel verhaal wat gedaan is , en

mij zoo wel van allen lof, als ook van alle beoordeeling der menigvuldige Verbande-

Kngen, in de gemelde drie deelen bevat, of afzonderlijk uitgegeven, onthoude; want,

behalve dat de Klasfi het wijs voorbeeld der Voorvaderen tracht te volgen, die veel

deden, maar nimmer over het verrigttc roemden, doet de navorfching van de ver-

fciiijnfcls en van de werken der Natuur aan derzclver beoefenaren te dikwerf en te veel

van nabij opmerken, dat, hoeveel men ook verrigt hebbe, er nog oneindig meerder

ter verrigting over blijft; dat nadere ontdekkingen meer dan eens het voortreffelijke,

dat men dacht in de vorige gelegen -te zijn, merkelijk doen verminderen, en fomtijds

zelfs verijdelen, dan dat niet die beoefenaars, (zelfs alleen daardoor) zouden

geteerd hebben zalig te zijn, en nimmer over de waarde van hunne eigene verrigtin-

gen uit te weiden.

Welke ook de geleerde arbeid der Klasfe zij, deze komt ter kennisfe flcchts van

ccnigc Geleerden of Liefhebbers der wetenfchap , niet , of niet dan zeldzaam , tot die

van het algemeen; een zeer groot gedeelte van hare verrigtingen
,

(en misfchien wel

het gcwigtigfte) komt alleen ter kennisfe van het Gouvernement, en blijft verborgen

voor allen, welke in gcene betrekking ftaan met het Beftuur des Lands. Ik bedoel

de uitgewerkte Berigten, onderwerpen betrelFende, waarover het Gouvernement goed-

vind de Klasfe te raadplegen ; deze Berigten nu hebben van de oprigtbg der Klasfe af,

tot nu toe reeds een getal van vier- en zeventig bedragen.

Maar zal de Klasfe , gelijk behoort , zich ook achting bij het Publiek vervvei-ven

,

te weten ecne welbcredeneerde en op haren gelieelcn arbeid, op alle hare verrigtingen

gevestigde achting, zoo wordt het voor haar noodzakelijk, dat die arbeid ^an het

Publiek bekend worde, zoo al niet in deszelfs wezenlijken omvang, in alle deszelfs

bijzonderheden, in deszelfs volle waarde, (welke deze dan ook zij,) ten minfte over

het geheel. Er ligt de Klasfe veel aan gelegen , dat liet Publiek wete , dat zij ar-

A 3 ' beidt >
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beidt , dat zij TWel arbeidt , ftn dat fcij wezenlijk Vso. aljcifteeöeö nutte fttekt , öf teii

iTiïnfre, tracht te ftrekken.

Hiertoe mi zijn de openbare Vergaderingen cigenaartig gefcliikt ; de kaïnis van den

arbeid der Klasfe kan door geen beter, veelligt door geen ander middel, dan door

deze Vergaderingen tot het algemeen gebragt worden. De overtuiging daarvan is de

reden, vvaarom de Eerfte Klasfe, (welke sentn hoogen prijs op de algemeene achting

ftelt, en deze achting voor haar onmisbaar rekent,) zoo. ftcrk op het houden vaa

Openbare Vergaderingen aangedrongen, en zoo veel naar het tegenwoordig oogenblik

verlansd heeft.ijjSJ

De Klasfe ftaat dan gereed , zeer geëerde Toehoorders ! Ulieden verflag te doen

van hare verrigtingeu , in hope van daardoor uwe achting te mogen verwei-ven : zoo

dan al niet door de uitkomften zelve van haren arbeid, ten minfte uit hoofde van

deszelfs uitgebreidheid en vcrfcheidenheid.
«•b-

Om dien arbeid beftendig te kunnen vemgten, is het noodzakelijk, dat dezelfde

geest van arbeidzaamheid, dezelfde ijver, welke natuurlijk bij de eerstbenocmde

Leden , in de eerfte oogenblikken van het daarzijn des Inftituuts , in eene ruime

mate plaats had, bij deze, zonder verminderit2g , blijve voortduren; op de

nieuw verkorene Leden, als een erftkcl, overga; en dat deze hunne voorgangeren

in wezenlijke kunde overtreffen, of ten minfte evenaren.

Hier nu zoude de herinnering, dat de Klasfe, federt hare oprigting, eenen hen-

NERT, eenen aeneae, eencn van beeck calkoen, eenen chr. ludwich bru-

NENGS verloren heeft, den eerften, wel is waar, in hoogen ouderdorn , en den

tweeden in gevorderde jaren ; doch de beide anderen , helaas I in de volle kracht huns

levens, en toen, hetgeen zij reeds verrigt hadden, een bewijs opleverde van hetgeen

zij voor het Vaderland en ..voor de Wetcnfchappen voorzeker zouden verrigt hebben

,

indien de. Voorzienigheid hun eenen langeren leeftijd had toegefchikt; de herinnering

,

zeg ilc, dezer mannen, aan wier verdienften hulde bewezen is door de Voorzitters

der Algemcenc Vergaderingen , kort na hun overlijden gehouden , zoude fcliier mijnen

geest op dit. Qogenblik tot droeflieid doen overhellen, indien iknietwierd opgebeurd

door de overdenking, dat hunne opvolgers, de Hccrcn ekama, bangma-, ciiris-

TI-
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TiAAN BRUNiNos jR. cii ARY- BLA^vicEN dc wondcn , aan de Klasft tocgebragt,

zoo ved mogelijk , lieelen.
'

Andere omftandighcden hebben ons wel niet van drie uitftekende Leden beroofd,

m^r. dezelvB echter uit den rang- der weriscnde- Leden tot dien van de rustende doen

overgaan.

Wiö onzer zoude^ den Zcdidd ,. Luitenant-Admiraal, van kinsbergen, eene rust

öfi beiiijdm of ontzeggen , door. zoo vek daden en verrigtingen verdiend? Maai- be-

kj. een hooge ouderdom zekere foort van ligchamelijkcai arbeid, vordert dezelva

daai'om ligdiamelijkc rust, de ziel van een groot of van een ijverig man rust niet,

zoo lang zij liet genot harer vermogens behoudt. — Hoeveel de Ridder van

lUNSBERGEN nog dagelijks doet, om welvaart te verfpreiden, om de jeugd behoor-

li|fi.Qp te voeden of aan te moedigen, om liefde tot Vadeiiand en Koning, om ijver

vpor de Wetenfcliappen op te wekken, is allen bekend. Het Infiituut heeft van

iKt laatje! vele , en nu zeer onlangs een aanzienlijken blijk ontvangen. Zijne Excel^

kiuifi namdijk> heeft befloten, tot verfiering van dc Boekerij des Inftituuts, door liet

\va»rdig Medelid' der Vierde Rlasfe, den Heere oABRiëL, marmere borstbeelden

te, doen. vervaardigen van beroemde Nederlandfche Geleerden, één, ter keuze van

iedere Klasfe. Do eorfte verkoos christiaan iiuygexs, een der fieraden \'an ons-

Vaderland en. van zijne Eeuw. Zij kon echter, toen zij kennis gaf van deze liai-e

ksuzfi;, zieh niet onthouden er bij te voegen , dat zij zeer lang in beraad gefttaa

1«4, wie zij kiezen zoude, huygens of boerhaave? En wie toch, bid ik, zoos

d«; hare. verlegenlieid niet billijken? De Heer van. kinsbergen ten minftc heeft- de»

zelve zoodanig gebillijkt , dat hij een vijfde borstbeeld , dat van boerhaave , zal voe^.

gen bij de vier, waartoe hij zich in den aanvang bepaald had. De Klasfe laat ziel»

vQ^^mt.Aftt HVYG&ftë en Bfi>ER.HAA,vE^ niet ongepast, zullen voorkomen naast rub-

&ms , PigTEifc aQfiJSBi.isz*. iiootPT! en^, huig de. gi^oot , door dec overige. Kiasfiin

gekozen.

Dat de oudfte. der. Geneeskundigen ia.-. ons:, Land, de hooggeleerdfr en wijdberoemde

Heer van geuns , even als de Luitenant-Admiraal van kinsbergen , tot die jaren

gekomen, welke te bereiken het der menfchen kinderen zelden te beurt valt, oob mst

Vi^ZQclit en.bekomen heeft, zal.niemand bevreemden. Dat. zij beide. nog verfcheidcn

ja-



C 8 )

fircn tot fieraad van het Vaderland ftrekken, en van deze aarde niet dan, overladai

met de zegeningen iiunner tijdgenooten , fcheiden mogen , is mijn hartelijke wensch !

Hunne wclgevestigde roem waarborgt hun de dankbaarheid en de hulde van het nagcflacht.

Het verlangen naar rust, bij lieden van zulke hooge jaren, is m de natuur zelve

gelegen, en wordt geen onderwerp van droefheid, neen maar integendeel, van

dankbaarheid, dat het der Voorzienigheid behaagd heeft uitftekende mannen zoo lang

voor het Vaderland te behouden. Maar dat een man , als de Heer paets van

TROOSTWYK , met zoo vele talenten , met eene zoo groote genie begaafd , door geene

ambstbezigheden belemmerd, die, naar den uiterlijken Ichijn, noch met ligchaamsge-

breken gekweld is, noch een ziekelijk voorkomen heeft; welke dien ouderdom nog

niet bereikt, waarop men kan beginnen eenigzins onder bejaarden gefteld te wor-

den , zich in zoodanigen ftaat van inwendige zwakheid gevoelt , dat hij heeft moeten

verlangen onder de rustende Leden opgenomen te worden , en dat hij , niettegenftaandc

herhaalde en de meest hartelijke verzoeken van de Klasfe, bij dit verlangen, op

de bevordering zijner gezondheid gevestigd, zoo fterk is bUjven ftaan, dat de

Klasfe, wilde zij de palen der welvoegclijkheid niet te buitengaan, daarin heeft

moeten berusten, heeft de Klasfe bedroefd en gegriefd. Hare eenige hoop is,

dat het volle genot van een volftrekt buitenleven de inwendige krachten van ons

waardig Medelid zoodanig zal herftellcn, dat hij, hoewel geheel en al afgezonderd

van het gewoel der wereld, en eene volkomene rust genietende, ons echter met

den tijd zal kunnen zeggen, even als de beroemde Romeinfche Redenaar cicero

gezegd heeft: „in het midden mijner ledigheid was ik onledig," en door de

vruchten van die ledigheid aan de Klasfe de fchade zal vergoeden , haar door zijne

rust toegebragt."a-

Met tot opvolger van den Nestor der Geneesheeren , en van cenen uitmuntenden

Natuurkenner , eencn der beroemdfte , der meest ervarene Geneesheeren , en eenen der gc-

leerdfte Scheikundigen te verkiezen , kon de Klasfe zich van de goedkeuring Zijner Majesteit

verzekerd houden. Hoogstdezelve heeft de benoemingen der Hoogleeraren Thomassen

ii THUESSINK, te Groningen, en de fremery, te Utrecht fpoedig bekrachtigd.

Met overgroot genoegen , Mijnheer de fremery ! ziet de Klasfe U voor de eerfte maal

m haar midden verfchijnen. Uwe roem en uwe werken ftrekken haar tot waarborg van

uwe
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Uwc kunde eit geleerdheid; zij vvensclit, en lieeft daarvan bij zicli zelve de volle bewustheid,

dat Gij ,
gelijk ook de Heer i thuessink , die , helaas ! door ongefteldheid verhinderd is

geworden op hejen deze Vergadering bij te wonen, voortaan Uwe talenten. Uwen tijd ook

tot het welzijn der Klasfe en het bevorderen van haren roem zult hefteden , en dat hare

Werken eerlang met de vruchten Uwer genie en Uwer geleerdheid zullen verrijkt wor-

den; terwijl zij zich in alle gevallen op Uwe arbeidzaamheid en Uwen ijver verlaat.

Zijt van onze. achting, onze vriendfchap verzekerd, en wij vleijêri ons de Uwe te

zullen vei-wei-ven !

Verleent thans , zeer geëerde Toehoorders ! Uwe gunftige aandacht aan den Heer

Secretaris, welke gereed ftaat Ulieden een verflag te doen van den arbeid der Klasfe

gedurende de twee voorgaande jaren.

ZEER GEACHTE TOEHOORDERS VAN ALLERLEI RANG
EN STAAT!

Toen op den 4.den Mei van het jaar i8oS het Koninklijk Inftituut van We-
tenfchappen, Letterkimde en Schoone Kunften zijn aanwezen kreeg, en op hoog

gezag werd vastgefteld , zag het de verpligting op zich overgebragt , om ijverig werk-

zaam te zijn tot den opbouw en volmaking van alle takken der menfchelijke befcha-

ving, gcfchikt om den letter- en kunstroem onzer Voorvaderen te bevestigen, en

alzoo dien eerbied voor ons Nationaal beftaan gaande te houden , zonder welken het

ongetwijfeld vroeg of laat ftond ondermijnd te worden. Zuiver en hoogst edel waren

deze bedoelingen; zwaar en gewigtig de last, welken zij inhielden. Dat beide on-

vermogend zijn geweest den overmoed eens heerschzuchtigen nabuurs in toom te

houden, zal wel niet aan de zaak zelve ten laste gelegd of aan het onzinnige des

doels geweten kunnen worden. Men brengt echter geen geheel Volk, hetwelk niet

alle gevoel van eigene waarde heeft afgelegd, tegen deszelfs wil onder éene vreemde

B heer-
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hcerfchappij ; de ondervinding van ons Land heeft het meermalen, en nu laatfteüjk

Op ecne duchtige wijze bevestigd.

Wat de aangeborene neiging en fteeds heerfchende drift voor al wat grootsch en

edel is, de riistelooze pogingen tot het bevorderen van Wetenfchap en Kunst heb-

ben toegebragt, om deze liefde voor het Vaderland onverdoofbaar levendig te hou-

den, zal ilc voor eene Vergadering als deze, niet behoeven te ontwikkelen.

Het fchijnt zich' intusfchen met deze opmerking moeijelijk te vereenigen, dat de

Keizer der Franfchen, bij het in beflag nemen dezer Landen, het Inftituut van We-
tenfchappen. Letterkunde en Schoone Kunlten niet alleen bevestigde, maar dooreene

jaarlijkfche gift van 20,000 franken waarborgde voor deszeUs ondergang; dat des-

zelfs Tweede Klasfe, werkzaam aan de handhaving en befchaving der Nederlandfche

taal, onverminkt gelaten en aldus eene verecniging van Geleerden behouden werd,

weinig fti-ookende met het vermoedelijk oogmerk des Overlieerfchers. Welke gevol-

gen zulks welligt in de toekomst zoude gehad hebben , kan uit de ondervinding van

flechts drie jaren met moeite worden opgemaakt.

Het Inftituut ging intusfchen, dat alle andere inrigtingcn van Nederlandfchen oor-

,
fprong meer of min gefchokt of wel geheel vernietigd werden , rustig voort in zijne

werkzaamheden ; elke Klasfe beijverde zich om te voldoen aan hare verpligtingen , en ,

zoo de Eerfte Klasfe daarvan de meeste openlijke blijken heeft gegeven , eigent zij zich

daarom geene hoogere verdienften toe, maar acht zulks alleen te moeten afleiden uit

de grootere verfcheidcnheid van geleerde oefeningen, waarvoor de takken van Weten-

fchap vatbaar zijn, die aan hare zorg werden toevertrouwd.
•

' Het is van deze oefeningen en werkzaamheden , dat ik U , geachte Vergadering !

thans rekenfchap moet afleggen. En zie daar mij op eens gebragt in eenen ftaat van

^roote verlegenheid: niet, dat ik vermeen te zullen te kort fchieten in mijne verant-

woording, zoo ik alle posten vernielden konde; maar de menigte van ftof wekt

in mij ecnie billijke vrees voor verwarring , of wel voor eene langwijligheid , die wei-

nig gefchikt zoude zijn om belang te wekken, of de aandacht gaande te houden. -^

Waarom dan niet het voetfpoor gevolgd van uwe voorgangers in de Tweede en Vier-

de Klasfe, welke in een fraai uitgewerkt verflag, bij gelegenheden als deze, een be-

knopt verhaal leverden van hetgeen federt negen jaren door haar aangevangen of ver-

rigt is? Ware mij zulks mogelijk, hoe gaarne zoude ik aan dezen mijnen eigen

•wensch voldoen.

Doch zoo men in aanmerking neemt , hetgeen ik zoo even reeds heb aangevoerd

,

dat



dat d& verfcheidenlieid van ftof aan de Eerfte Klasfe een ruim veld open kat voor

werkzaamheden, en er bijvoegt, dat dit veld niet onbearbeid is gebleven, zal men

mij ligtclijk vergunnen, dat ik in dezen ftipt gebonden blijve aan het voorfchrift der

Wet, om alleen te fclietfen hetgeen in de twee laatfte jaren wetenfchappelijks bij ons

,
is voorgevallen.

Ik mag echter tot het opmaken van deze fchets niet overgaan, zonder U, aan«

zienlijke Hoorders ! te hebben herinnerd , dat reeds drie deelen van de Verhandelin-

gen der Eerfte Klasfe het licht zien; dat de inhoud van het Derde Deel wordt voor-

afgegaan door een berigt van werkzaamheden in de vier eerfte jaren van haar bé-

ftaan ; dat het Vierde Deel ter perfe is , en de opgave zal bevatten van de vier of vijf

naastvolgende jaren ; dat , behalve deze werken , de Eerfte Klasfe nog vele Verhan-

delingen en Rapporten afzonderlijk heeft uitgegevai, welke, reeds in den boekhandel

zijnde, zij als algemeen gekend voóronderftellen , en hier met ftilzvvljgen mag voorbij

gaan; dat een groot aantal van Berigten, over onderwerpen van verfchillenden

aard, waarvan fommige cenc onafgebrokene werkzaamheid van vele weken, ja van

maanden vereischt hebben , aan het Gouvernement is ingeleverd ; dat men derhalve

,

uit hetgeen nu vermeld zal worden, hoe hetzelve dan ook zijn moge, geen belluit

kan ti-ckken tot den geheeleu arbeid der Eeifte Klasfe , maar flechts tot datgeen , het-

welk, een. onderwerp van behandeijng in de twee laatfte jaren heeft uitgemaakt.

De aanvragen van het Gouvernement, menigwerf zeer raauw verbonden met het

algemeen belang, en gaande niet zeldzaam over zaken van het hoogfte gewigt, oor-

deel ^^noodig, hiervan in de eerfte plaats te fprekcn, en derzelver beantwoording

in eene, korte fchets voor te dragen.

,Met hoe veel vrucht men in de laatfte helft der afgeloopene eeuw den damp van

Water gebezigd heeft , om werktuigen in beweging
tf: brengen , waartoe de vereenig-

de kracht van vele paarden naauwelijks voldoende .wa^ , of waardoor men de wisfel-

vallige en ongelijke kracht des winds konde nutteloos, maken, is te algemeen bekend,

dan dat ik zoude noodig hebben U, a^n de toepasfing, te herinner^,, welke het

menfchelijk vernuft van dit middel gemaakt heeft in de onderfcheiden bedrijven des

gemeenen levens. ,'
.

," ,'
, • . ^

Het was echter bij niemand opgekomen tot dezelfde eindens gebruik te maken van

eene andere niet minder vermogende kracht, welke ons de ombranding oplevert van
een mengfel ontvLimbaar gas en dampkringsl.ucht , in de vereisclite evenredigheid met

B> ~
el-
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elkander vercenigd , een bewegingsvennogen daarftellende , grooter dan dat van dea

frooni in vuurmachines , of ten minfte daaraan gelijk ftaande.

De Heer koning , Predikant te Akerfloot , kwam op dien inval ; dacht een werk-

tuig uit, waarop dit bewegingsvermogen kon worden toegepast, en bragt zijne proe-

ven onder de aandaclit van het Gouvernement , hetwelk de Eerfte Klasfe met den

last vereerde tot het verder onderzoek van deze uitvinding. De Heeren van swin-

DEN, FLORYN, GOUDRiAAN en c. BRUNiNGS jR. allcs hcbbcode nagegaan, wat

ter dezer zake in aanmerking konde komen , en hetzelve in een uitgebreid verflag aan

^c Klasfe inededeelende , werd goedgevonden, als de flotfoni van deze nafporingen,

voor te dragen :

i". Dat het Zijner Majesteit mogt behagen den Heer koning te magtigen, om
de uitvinding van zijn werktuig, genaamd Hydrophore, verder voort te zet-

ten, en tot de meest mogelijke volmaaktheid te brengen.

2"*. Dat den Heer koning eene gratificatie van duizend guldens mogt worden

ter hand gefteld , om hem daardoor te gemoet te komen in de kosten , welke

vereischt worden tot de zaraeuftelling eens werktuigs van genoegzame grootte

,

om behoorlijk te kunnen oordeelen over de gdieele inrigting, zoo van de

voortbrenging van het ontvlambaar gas , van deszelfs vermenging in de juiste

rede met de dampkringslucht , en van de ontvlamming der geheele masfa op

het vereischtc tijdltip , als van de geregelde beweging des zuigers : onder de-

ze voorwaaale, dat hij van zijne verrigtingen in der tijd het noodig verflag

aan Zijne Excellentie den Minister van den Waterftaat, zal laten toekomen.

3">, Dat het Zijner Majesteit behagen mogt den Heer koning te verzekeren, dat,

indien het door hem ontwori>en werktuig allezins goedgekeurd, en vei-vol-

gens tot ftand gebragt wordt, door Hoogstdcnzelven zoodanige dispolitien

zullen genomen worden, als meest gefchikt zullen zijn, om aan hem de

vruchten van zijne genie en van zijnen arbeid te doen genieten.

Gemelde uitvinder, dien ten gevolge vereerd met de gunst Zijner Majesteit, houdt

zich onafgebroken bezig met het vervaardigen eens tocftels van genoegzame grootte,

om op de uitkom ften te kunnen ftaat maken, en verkeert in het vast vertrouwen,

dat hij eenmaal zal flagcn in het te voorfchijn brengen van een werktuig, dat de

zbo kostbare en gevaarlijke ftoommachines zal kunnen vervangen, en aldus worden

aangewend in alle werkplaatièn , waar men een groot bewegingsvermogen zonder

levendige kracht wenscht aan den gang te houden..

-- „Ter



Terwijl de Eerfte Klasfe zich be?;ig hieUl met. liet opmaken van hare bevindingen

bctreklcelijk dezen Hydropho're ,vj^ó. 7A) door Zijne üxfellcntie, den Minister van

Binncnlandfche Zaken, geraadpleegd over een niaiw voorftcl van denzelt'den Heer

KONING, betrefl'endc ecnc verbeterde en mip,kostbare wijze, dan in Engeland, om

het koolftoffig waterftofgas te doai dienen tot verlichting van publieke wegen ,
groo-

te gebouwen, werkplaatfen en wat van dien aard meer. is.

De meesten Uwer, geachte Toehoorders 1 waren getuigen van de proeven, welke

met deze gasverlichting hier ter ftede zijn genomen; ik zou dus mef de vennclding

van dezen last kunnen volftaan-,' zoo ;d^ aafd -des loeftels en het vooitbrengcii dor

verlichtingsftoffe bij den Heer koniSvg niet iets eigens hadden, waardoor zij zich

van de elders gebruikelijlie onderfcheiden , en. boven deze verre weg de voorkeur

verdienen.

Uit. het verflag immers van deHeeren van marum,.vrolik en van den.:enbe,

die, met het taaist geduld, den^ gang dezer werlczaamhedcn gevolgtl hadden, bleek

:v.-0.* -j-.JM- de toeftel, welke door den Heer koning tot voortbrenging van het gas

'is uitgedacht en alhier onder zijn opzigt vervaardigd, vele jaren vóór dat

men in Engeland , of waar anders , begonnen is , dat gas ter ftedelijkc verlich-

ting te gebruiken, door zijn eenvoudiger zamenftel en veel mindere omflag-

tigheid zich grootclijks aanprijst boven die toeftellen, welke ter voortbren-

-.'insu:' ging van hetzelve elders dienen.

. 4*; 'Dat in dezen toeftel het gas ter verlichting niet alleen door de hitte uit ftecn-

kolen wordt voortgebragt , zoo als in de Londenfche toeftellen, rnaar dat

hierbij ook de damp van kokend water aangewend wordt, en dat het aaa

deze tot dat oogmerk meuwe en fchrandere uitvinding van den Heer koning

is toe te fchrijven, vooreerst, dat bij het gebruik van gelijke hoeveelheden

fteenkolcn, meer dan tweemaal zoo veel gas ter verlichting gelijktydig wordt

voortgebragt; ten anderen, dat, door de vermenging van den watcrdamp

met het voortgebragte gas, hetzelve gereedelijk bevrijd wordt van die onzui-

vcrheden, welke voor de verlichting fchadelijk zijn, zonder hiertoe noodig

te hebben vaten met lialkwater, door hetwelk het gas ter zuivering in de

Engelfche toeftellen moet worden heengedreven. •

.

ij 3*. Dat de toeftel van den Heer koning daarbij nog dit voordeel boven d^ ,Lon-

• :
' denfche heeft , dat ,

gedurende het gloeijen der buizen , deze met de uirgcr

glodde fteenkolen kunnen weggenomen en in weinige oogenblikken andere

.
B 3 met



met nieuwe fteeiikolen daarvoor worden in de plaats gèfteld. Dat' dtis hiet

^^ dezen toeftel het gas ter vellichting a*nhoudend kan worden voortgebragr^,

^~'
terwijl daarentegen 'dÈ Londenlthe toeftellen, wanneer de kolen zijn iiitge-

gloeid, geheel móeten afkoelen,, éér er nieuwe fteenkolen kunnen worden

ingehragt. De ijzere buizen tot gloeijing der fteenkolen zijn dan ook bij de*

zen nieuwen toeftel' vêel kleiner , en de gasöpvangers behoeven (lechts het

'"' tiende 'van den inlioüd-deï-Ertgelfchen: waardoor zeer groote onkosten wbr-

W- den- uitgewonnen. ^i. . .
;

P^j^Pi'^ 0at om alle deze redenen de uitvinding van' den Heer koning; van groote

,4^ ^^ ^ vraardé'té befchduwen is, en zeer gefchikt , om daarvan hier te Lande ter

itj/: : A openbare verlichting van ftraten , openbare gebouwen , werkplaatfen enz. ge-

bruik te maken.

Door dit guhftig verflag opgewekt, behaagde het ^ Zijner Majesteit en Koninklijke

J'aTrtille , vergezeld van hooge Staatsbea'mbten , eene proeve dezer gasverlichting bij

té^'-wonen , en iiiet- Hoogstderzelver goedkeuring te verecren ; zijnde- ten gevolge dezer

gÖÈdkeurtn^ den Heer koninó ' gemagtïgd ^eWorden tdt eene reis naar Londen op

'sLands kosten, en tot het inwinnen van alle bijzonderheden , welke bij het daar-

rfcilen van eëhe openlijke gasverlichting zouden in acht te nemen zijn.

Hoezeer het Gouvernement den bloei en welimrt'défvooitbTengfelen van inland-

fche nijverheid ter harte neemt, bleelc wijders j bij eene Misfivc van Zijne Excellen-

tie deh'^MiiHStèlt'^tan BinnenlaiKtlche ;2Saken,- geleidende het rekest van j. franc

VAN DEN cöRPUT & ZOON, tcn einde gedurende de eerstvolgende vijftien jaren

geene grosfierderij in goud- of zilverdraad, dan die op hunne firma, binnen dezen

Lande zoude mogen beftaan of in vvcrking zijn. Er was immers, bij de overwe-

ging van dit verzoek,"^ aan het Gouvernement als- van zelve voor den. gedst geko-

men, dat, bij het ryjmfchoots' bevorderen van den eencn , welligt het belang van

vele andéreft kon in'de waagfchaal komen.' Het uitfl uitend verkenen van voorregten

in zaken van algemecne industrie is menigwerf bevonden den ondergang van eenen

redelijken naijver berokkend, en den lust tot nuttige werkzaamheden ondermijnd te

hebben.

De Eerfte Klasfe," ook hierin met de meest mogelijke naauwgezetheid willende te

werk gaan, verzocht de Heeren bennet, ueinwardt en vuolik zich onder-

rigt te veifchaftèi^ van al hetgeen tot de fabrijk en trafijk van de Heeren van den

COR-
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CORPUT betrekking had, in verband met andere fabrijken en trafijken van gelijken

aard, en liieruit hun advies aan het Gouvernement op te maken.

Uit -derzelver navorichingen nu bleek , dat het eigenaardige dezer fabrijk bepaalde-

lijk daarin gtlegen is, dat de gTondftoiFen wit har^n oorfpronkeUjkm ftaat van ruwte

en groflieid tot den hoogften trap van fijnheid en zuiverheid gebragt en verwerkt

worden.

Dat wijders en de waarde zelve der eerfte grondftofFen , en de uitgebreidheid en

kostbaarheid
,
der werktuigen, behoeften en inrigtingen, meï welke aan meer dan

honderd perfonen arbeid en beftaan voor geheelc huiggezimicn verfehaft wordt, dit

etablisfement tot een zeer aanzienlijk kapitaai hebben doen ftijgen ; dat het derhal-

ve allezins te bejammeren zou zijn , bijaldien door het nevens oprigten van eene

dergelijke grosfierderij , waaimede zij door eenen ondankbaren vreemdeling , welke

bij hen in gunst was opgekweekt , fchenen bedreigd te worden , deze fchoone

Êibrijk en trafijk in gevaa^- , van kwijning of geheele vernietiging gebragt wierden.

liet kwam om ;dqze redenen ook aan de Eerfte Klasfe wenfclielijk voor», dat er

van uu af, en ten minfte gedurende de eerstvolgende vijftien jaren, gecne nieuwe

arque of grosfierderij in goud- en zilverdraad binnen het noordeüjk gedeelte van het

Rijk \yierd qpgerigt of in werking. .gebragt. Of ecljter deze wensch der, Klasfe bij

het Gouvernement in een dadelijk befluit verkeerd werd, is haar onbekend gebleven.

Meer zekerheid wedervoer den iiitflag harcr werkzaamheden , ten tweede male met

het Amfterdamsch kimst-cement ondernomen. Doch alles , wat ten , dien opzigte

is voorgevallen , reeds door den druk algemeen verkrijgbaar gefteld zijnde , zoude het

overtollig kunnen geacht worden met de vermelding dezer zaak op nieuw op te

treden.

, ^ mag ethter niet met ftilzwijgen voorbijgaan , dat zelfs dit tvyeede uitgebreid

verflag van proeven met een kunstgewrocht van inlandfche nijverheid, dat voo|'

het van buiten ingevoerde tras niet behoeft onder te doen, geenszins de .pogingen

konde weerhouden van een groot aantal kooplieden in buitenlandfche tras, om de

kracht van 'sKonings befluit, tot bevordering van -het algemeen
.
gebruik--dszer^n»

landfche metfelfpecie
, geheel te verlammen en buiten werking te ftellen.

Zij begeerden namelijk, in een rekest aan Zijne Majesteit: ^^ i,
,.

1°. Dat er nadere vergelijkende proefnemingen op het Dordfche tras en Amfter-

-.i,y J, d»ms<;h geocfroijeerd kunst-eeniept zouden genomen worden , ,et^ 4} deze

proeven dooc hunne Gecommitteerden dom bijwonen, ten ,eiin^yperfoonlijk

aan
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ann te wijzen ecne gelijke deugdeiiiklieid in ' het Dordfche tras, ulS"-in 'het

r

.

,1.1

f

Amftcrdamsch geoctroijcerd kunst-cementJ- -'•' '

Dat, indien de proeftieming ten iiunnen faveure niogt uitvallen, als dan het

cfTekt van het' octrooi, aan de booys, asschenbrrgh en de wed. ca-

zrus en zonen verleend, zoodanig niogt worden gewijzigd, dat wel de

uitvinders des kunst-ccments , bij uitdiiiting van anderen , hunne fabrijk

zouden kunnen exerceeren, doch het verbod aan de adminiftratien, om het

buitdnlandfche tras te gebruiken, worden ingetrokken en aan een iegelijk des-

'wegens \Tijhcid gelaten.

tijm Majcsigit vond. echter goed , na het advies der Eeifte KlasCe op deze zaak

te' -hebben ingewonnen , bij Reduit van den pden Junij 11. , te bepalen

:

''''l". Dat er geene termen zijn, om het verbod aan de adminiftratien gedaan, om

zich van buitenlandfche tras te bedienen , in te trekken , en

2°. Dat, aangezien de Ecrfte Klasfc reeds tweemalen eene groote reeks van proe-

ven óp het Amftcrdamsch kunst-cement en het Dordfche tras heeft genomen

,

de uitflag waai"van uitvoerig befchreven en in het licht gegeven is, van de-

zélve klasfe niet meer te vergen zoude zijn, om al wederom op deze zelfde

mctfclfpecien proeven te nemen, doch dat zij daartoe aangezocht zijnde, zich

wel zoude willen verledigcn, om met alle de rekwestranten gezamenlijk,

of cenigen hunner, op nieuw infpectie te nemen van de waterdigte werken,

die binnen de-ftad Amfterdam in het laatst der voorgaande eeuw, of federt

aldaar en elders met geoctroijeerd kunst-cement zijn gemetfeld. Tot welke

inlpectien echter de Eerfte Klasfe tot heden door geenen der rekwestranten is

aangezoclit geworden.

Mogt toch eenmaal het diep ingeworteld vooroordeel tegen deze nuttige metfel-

fpecie wijken voor eene redelijke overtuiging, dat zelfs het nationaal belang aan

derzelver behoud zeer naauw gehecht is , en de winstderving van fommigen niet

kan opwegen tegen die honderdoi van menfchen , welke nu reeds -bij het opma-

len, vervoeren, zamenhoopen , bewerken enz. van het Amftcrdamsch geoctroijeerd

kunst-^cment hun brood winnen ; welk getal tot duizenden zal moeten aangroei-

jen, zoodra het befef der waarheid met genoegzame kracht elk Nederlander aan

list gebruik dezer weinig kostbare metfelfpecie zal verbonden hebben.

Eene zaak 'van niet minder algemeen belang, fchoon in aard zeer fterk ver-

fchillende van hetgeen zoo even door mij werd aangevoerd, is het nieuwe ftelfel

van
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van maten en gcwigten, gevormd naar eenc vaste onveranderlijke eenheid in lengte

en zwaarte. Reeds bij den aanvang des Inftituuts heeft dan ook de overweging

van dit ftelfel en der middelen, om hetzelve op de voegzaamfte wijze in te

voeren, eene der voomaamfte zorgen van de Eerfte Klasfe uitgemaakt. Het zou

niet onbelangrijk zijn, de voornaamfte werkzaamheden, welke zij daarop heeft

ondernomen- en de uitgebreide rapporten , aan het Gouvernement deswegens inge-

diend, door den druk gemeen te maken, of in uittrekfel aan uwe aandacht voor

te houden. Doch aan de verrigtingen van de twee laatfte jaren in dit verflag

gebonden, zal ik alleen gewagen van hetgeen deswegens in dien tijd is voorge»

vallen en als bekend aannemen, dat ingevolge het verflag der Eerfte Klasfe aan

Zijne Excellentie den Secretaris van Staat voor de Binnenlandfche Zaken, ingele-

verd op den ijden van Wintermaand 1814, en twee jaren later op hoog gezag

in het licht verfchenen, de nieuwe maten en gewigten bij eene wet zijn vastge-

fteld, zoo echter, dat de technifche namen, waaronder zij in Frankrijk waren

ingevoerd, door Nederlandfche zouden vervangen worden; waarvan als voorbeeld in

de Wet zelve, het woord el in plaats van meter voor de eenheid der lengtemaat,

en dat van pond in plaats van kilogram voor de eenheid van gewigt is aange-

nomen. ,1

De namen der onderdeden en veelvouwden inttisfchen hierbij nog geheel onbe-

paald zijnde, ontving de Eerfte Klasfe het verzoek, om eene opgave te maken van

alle de onderdeden en veelvouwden der in de Wet voorkomende eenheden, welke in

het nieuwe ftelfel Vereischt worden, met bijvoeging van zoodanige namen, als daar-

voor in den opgegeven zin het meest gefchikt zouden fchijncn. s

Zij liecft , aan dezen haar opgedragen last voldoende , voor iedere foort van maten

en gewigten, namen voorgcftdd, en de redenen ontvouwd, waarom zij deze en

niet andere gelcozen had. De ^oote onvolmaaktheid van haren arbeid kennende
^

bood zij denzdven met fchroom aan , en vond , bij het openbaar maken van de keuze

dier namen, bevestigd, dat hare fchroom niet ongegrond geweest was. Niet alle

namen toch, zoo als zij door liet Gouvernement zijn aangenomen, werden door

haar voorgefteld.

Het benoemen der nieuwe maten en gewigten is niet de eenigst moeijdijke taak

geweest, waarmede de Eerfte Klasfe heeft te doen gehad. Reeds in den jare 1809,
zeer kort derhalve, nadat dit nieuwe ftelfel door het toenmalig Gouvernement was

aangenomen en vastgefteld, trad de Commisfaris Generaal tot de Zaken der Genees-

C kun-
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kunde op tegen het invoeren van dat ftelfel in de Artfenljvvinkels , zoo zelfs, dat

hij , indien er eenige verandering in de medicinale gewigten te voorzien ware , daar-

tegen démarches bij Zijne Majesteit noodig oordeelde.

De Klasfe had, bij de vvisfelvallighedcn der tijden, dit ftuk bijkans uit het oog

verloren, toch zij onder het tegenwoordig Beftum- daaraan werd heriimerd en uitge-

noodigd, om daarop, bij het behandelen der maten en gewigten, acht te flaan en te

dienen van berigt.

De redenen, die den Commisfaris van Geneeskunde tot dit gevoelen gebragt heb-

ben, zijn

1°. Dat het fchadelijk en gevaarlijk voor de gezondheid en het leven der inge-

zetenen zijn zoude, indien men de medicinale gewigten, thans in gebruik,

kwam te veranderen.

a*. Dat die verandering volftrekt onnoodig is, vermits alle volken overal een en

hetzelfde medicinaal gewigt gebruiken.

' S*i' Dat, indien zij plaats had, de Bataaffche Apotheek ter naauwer nood bruik-

baar zijn zoude.

De Klasfe heeft elk dezer punten in haar verflag afzonderlijk behandeld, en zoo

geheel ontdaan van alle kracht, dat men naauwelijks kan vermoeden, dat bij iemand

nog eenige zwarigheid tegen het invoeren van het metriek ftelfel pok voor de artfe-

nijmengkundigeji mogelijk zij..

Vreesde ik niet. Geëerde Toehoorders, uwe aandacht te vermoeijen, of misbruik

te maken van uwe toegevendheid , ik zou de gronden , waarop het gewigt der be-

zwaren ontzenuwd is , gaarne uiteen zetten. Vergunt mij nu Hechts , het befluit te

melden, hetwelk uit deze gronden werd afgeleid.

l". Dat er uit het invoeren van nieuwe medicinale gewigten geen gevaar, geene

verwarring te wachten ftaat; dat het herleiden van de oude gewigten in de

nieuwe, bij het voorfchrijvcn van geneesmiddelen, gemakkelijk kan gemaakt

worden; dat de Bataaffche en alle andere Apotheken, mitsgaders alle gences-

kundige werken, niet tegenftaande de invoering van nieuwe maten en ge-

wigten, even bruikbaar blijven als te voren, en dat er alzoo geene reden

beftaan, die het invoeren van nieuwe medicinale gewigten zouden ver-

bieden.

fi **. Dat, daar het bewezen is, dat de medicinale gewigten, niet alleen in ver-

fthillende landen van Europa , maar zelfs op verfchillende plaatfen des Rijks

'i IQ
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in gebruik , merkelijk uiteen loopen , £r gewigtige reden zijn , die gebieden

,

dat één algemeen medicinaal gewigt worde ingevoerd, in plaats van het uit-

eenloopcnd, nu gebruikelijk.

3*. Dat het voordeelig is, dat het medicinaal gewigt hetzelfde zij, als het

reeds voor alle handelingen bevolen metriek gewigt.

4". Dat om alle deze redenen het wenfchelijk zijn zoud«, dat, bij een afzonder-.

lijk befluit, het invoeren van de metrieke maten en gcwigten in de genees-

en artfenljmengkunde bevolen wierde.

Van welken invloed deze overwegingen zijn zullen, bij het invoeren eener Phar'

macopoea Belgica , met wier vervaardiging zich eene afzonderlijke Commisfie bezig

houdt, is buiten het bereik der Klasfe, zelfs gisfend op te geven. Zij meent voldaan

te hebben, met het opruimen der voorgewende bezwaren en het betogen van de

doelmatigheid en het nut, om de eenheid van het metiiek ftelfel ook tot de genees-

en artfenijmengkunde uit te ftrekken.

Dat de zuidelijke Provinciën rijk zijn aan voortbrengfelen , die of geheel , of groo-

tendeels in de noordelijke gemist worden, is uit beider gcografifche ligging en plaat-

felijke jgefteldheid genoegzaam op te maken. Van mijnftoiFen leveren onze Provin-

ciën buiten het ijzeroer of den oker niets noemenswaardig op. De zuidelijke Pro-

vinciën daarentegen hebben overvloed aan meer dan eene foort. In Henegouwen trok

zelfs zeer onlangs een zilverglanfig metaal de aandacht des Gouverneurs, en werd

het onderwerp van voortgezette navorfchingen. De ontdekking eener zilvermijn zou

•in het rijk der Nederlanden zekerlijk eene niet verwerpelijke zaak wezen. Het

fcheen ten minfte der moeite waard te zijn, deze ftof fcheikundig te onderzoeken,

waartoe de Klasfe werd uitgenoodigd door Zijne Excellentie, den Minister van

Binnenlandfche Zaken.

Doch uit de proeven van de Heeren brugmans, van marum en vrolik bleek

ten volle , dat deze mijnftof door haren glans verleid had , als dragende alle kenteekc-

nen van ijzerpijriet of van gezwaveld ijzer , terwijl geen zweem van zilver daarin werd

waargenomen. Zij is echter daarom niet geheel vruchteloos, als kunnende dienen

tot bereiding van zwavel en van zwavelzuur ijzer , of zoogenaamd ijzervitriool,

' Een tweede onderwerp van overweging voor het belang der zuidelijke Provinciën

,

en in zoo verre ook voor de geheele uitgebreidheid van het Rijk, vond de Eerfte

Ca Klas-



C 50 .)

Klasfe vervat In eene tweeledige vraag, haar door het Ministerie van Binnenland-

fche Zaken voorgehouden, naar aanleiding van het rekest des Ilecrcn p. j. lk cherf,

verzoekende, om met het uittrekken van falpeter op gelijke wijze te mogen voott-'^

^an, als hem onder het Fransch Beftuur was vergund geworden.

Op de eerfte vraag des Ministers, „in hoe verre het voor het belang van het

„Rijk , en ter bevordering van iixlustrie nuttig en noodig zoude kunnen geacht

„ worden , het trekken van falpeter aan te moedigen en te begunftigen ," maakte

de Klasfe , op het ingewonnen advies van hare Leden , vrolik , floryn en ser-

RURiER , geene z\varighcid te antwoorden , dat het inderdaad van belang fchijnt

eenen tak van nijverheid aan te moedigen, die werkzaam is omtrent grondftolFen

,

welke binnen 'slands gevonden worden en geene waarde hoegenaamd hebben, bijal-

dien zij niet tot een dergelijk oogmerk kunnen worden aangewend.

liet groot bezwaar intusfchen voor vele inlandfche fabrljken beftaat doorgaans

in de moeijelijkheid , om hare waren tegen den laagften marktprijs van buitenland-

fche produkten te kunnen leveren ; een bezwaar , hetgeen ook eenigzins fchijnt te

drukken op de falpeterfab rijken, die men hier te lande zou willen begunftigen. De

gewone prijs toch van loo fS Oost-Indifche falpeter, met 25 pet. rafactie, bedraagt

in gewone tijden niet meer dan 34 of 36 guldens, en het is niet zonder voorbeeld,

dat men die zelfde hoeveelheid voor 16 guldens heeft ingekocht, eene prijs, waar-

omtrent het te bezien zal ftaan , of men in vredes tijd en bij vrijen handel wel zijne

rekening zoude vinden in het beweriten en afleveren van inlandfche falpeter.

Er doet zich echter nog een nieuw bezwaar op in de tweede vraag^ des Minis-

ters , „ of namelijk het trekken van falpeter zoude kunnen en behooren te worden

„toegeftato op grond der wetten en reglementen, welke daaromtrent in de zuide-

„lyke Provinciën zijn ingevoerd, of geregeld door zoodanige andere, als daaronr-

„trent nog verder zouden kunnen geftatueerd worden."

Want , om op deze vraag naar eisch te kimnen antwoorden , zoude men met

dat gedeelte der Franfche wetgeving' en adminiftratie , hetwelk daarop betrekking

heeft , ten volle moeten bekend zijn , en voorts onderzoeken , in hoeverre hetzelve

met de Grondwet van het Rijk der Nederianden, met de burgcriijlie vrijheid en het

ren van dgendom al dan niet overeenkomt. Waaromtrent de Klasfe de vrijheid

nam zich te verfclioonen, op grond vooral, dat de oplosfing van dit tweede vraag-

punt niet wel kon te pas komen vóór dat de mogelijkheid zal bewezen zijn, ora

met voordeel zulk eene fabrijk, door alle tijden heen, aan den gang te houden.

Gée-
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Geene mindere bezwaren deden zich reeds in de befpiegeling op, tegen het rekest

van den Heer august berghemer. Ridder der vierde klasfc van de militaire Wil-

lems Orde, en van zijnen helper fredrik wirtz, verzoelicnde Zijner Majesteit om

coHfent en privilegie op het. trekken van tVonderzout , Potasch, Salpeter en Sal-

peterzout uit gemeene haardasfche; welke groote ontdekking zij meenden gemaakt te

hebben ; benevens vrijftelling van alle belastingen , tot dat deze zaak haren behoorlij-

ken loop hebben zoude.

Immers noch de Ridder berghemer , noch fredrik wirtz bezaten de minfte

fclieikundige kennis. Afgaande op eene loutere toevalligheid, badden zij begrepen

geheel iets zonderlings te hebben uitgevonden. Zij hadden daarenboven geene bereke^

ning van hoeveelheid der verkregcne ftoffen, noch van kosten, die zy aan derzelver

voortbrenging verfpillen msesten. Van de vier opgegevene zouten, waarvan twee

zeker een en hetzelfde zijn , konden zij flechts één verwezenlijken , doch wisten ook

daarvan de fcheikundigc beftanddcclen niet.

Gecommitteerden der Klasfe, vrolik, serrurier en van cappelle, op zulke

losfe gronden zich met het nemen van proeven niet kunnende afgeven , is dit voor-

ftel tot nu toe gebleven zonder gevolg, en zal liet vermoedelijk altijd blyven, daar

tnen zich van zulk eene onderneming weinig goeds beloven kan.

Van tastbaarder nut is de ontdekking van den landman cornelis buis zwart,

te Aartiwoude , om uit den bast van. de fteng der Althaea-plant draden te berei-

den, welke als die van Hennip tot touwwerk zouden kunnen gebruikt worden. De

Heeren glavimans en kops, belast met het onderzoek dezer zaak, waarover het

Gouvernement de gedachten der Klasfe verlangd had , vonden zich in de aangename

gelegenheid, van gunftig deswegens te kunnen berigten.

Uit alle nafporingcn van fchrijvers , die over het nuttig ' gebruik van deze , ook

bij ons gemeenzame, plant handelen, bleek het immers, dat flechts een eenige, met

name de beroemde Spaanfche kruidkundige cavanilles , derzelver gebruik tot draden

opgeeft. Doch, daar cavanilles zijne Verhandeling in het Latijn, heeft gefchreven,

verdwijnt alle waarfchijnliikheid , dat buis zwart van daar zijne ontdekking zoude

ontleend en zijne proeven op het gezegde van dien kruidkundigen ondernomen

hebben.

De zaak alzoo zich ten voordeele van buis zwart latende aanzien ,. kwam het er

^
. . .r C 3. , .
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flechts op aan , zijne proeven te herhalen , en over het al of niet bruikbare van de

vezels der Althaea-fchors tot touwwerk te beflisfen.

, Waren er in genoegzame hoeveelheid aan de Eerfte Klasfe door het Gouvernement

aangeboden , zou de beflisfmg ligt zijn gcvullen en de vergelijking met touwwerk van

hennipdraden zekere uitkomften hebben opgeleverd. Maar het inzamelen van zulk

ecne hoeveelheid gedoogde het ongunftig weder des voorgaanden jaars niet. Alle

proeven werden echter daardoor niet uitgefloten.

De fterkte onderzocht zijnde, zoowel van enkele vezels dezer inlandfche plant,

als van draadjes, daaruit zamengefnoerd , vervolgens van dikkere draden uit dunnere

ineengevlochten
,

' en eindelijk van touw uit verfcheiden ftrengen bereid , kreeg men

uitkomften, die de verwachting verre overtroffen, zoodat een touwtje van één half

duim omtreks ruim 300 ponden heeft gedragen.

De Klasfe kwam daarom gercedelijlc tot het advies aan Zijne Excellentie , den Com-

niisfaris-Generaal voor het Onderwijs en voor de Kunsten en Wetenfchappen

,

I*. Dat aan gcmelden cornèlis buis zwart, zoo ter belooning van zijne

•
' '

reeds voorgedragene ontdekking , als om hem tot het aankweeken der Althaea-

plant in groote hoeveelheid aan te moedigen, zoude kunnen gegeven wor-

den eene gift ineefiS van tweehonderd en vijftig guldens.

ft». Dat hij zou behooren te worden opgewekt , om het aankweeken dezer plant
"^

zoodanig voort te zetten, dat hij eene hoeveelheid daaruit bereide vezelen

van 600 ponden zoude kunnen leveren; met belofte, dat het Gouverne-

ment alsdan die hoeveelheid zoude overnemen tegen eencn, met onderling

overleg, te bepalen prijs.

3'. Dat Zijne Majesteit mogt goedvinden te bevelen, dat uit die hoeveelheid,

op Hoogstdeszelfs lijnbaan te Amflerdam , de noodige ftukken touwwerk

zouden worden vervaardigd, om daarmede, volgens een wel beredeneerd

plan , de noodige proeven in het groot te doen nemen , beginnende met

het onderzoek der vezelen , en vervolgens van draadjes , draden , ftrengen

,

tot het dikfte touwwerk toe; ten einde, uit vergelijking van dat touwAverk

met gclijkfoortig touw uit hennip , over de wezenlijke en betrekkelijke hoe-

danigheden en fterkte met zekerheid te kunnen oordeelen ; verlchillende ge-

bruiken, waartoe het gefchikt zoude zijn, te bepalen, en alzoo het nutti-

ge , het bruikbare , of zelfs het hoogstbelangrijke der ontdekking van cor-

nèlis BUIS ZWART in het helderst daglicht te ftellen.

Zoo
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Zoo de Eerfte Klasfc dit advies met een zeker gevoel van zelfvoldoening/ mag

hebben ingeJiend, als bijzonder deelnemende aan alles, wat tot de nationale nijver-

heid betrelcking heeft, moest dit gevoel voorzeker in den warmften gloed verkeeren,

zoodra zij in alle bijzonderheden het verbazend en ftout ontwerp had leeren kennen

van twee Vriefche landbouwers, met name arjen roelofs en zyds rienks,

om niet alleen cenen Teleskoop van veertig voeten , gelijk aan dien van herschell ,

te vervaardigen, maar aan dit werlituig zelve belangrijlic verbeteringen toe te brengen.

Nadat de Heeren van swinden, floryn, ekama en moll dit voorftcl,

in alle deszelfs deelen ontleed ^ en naauwkeurig uiteengezet, der Klasfe hadden

voorgehouden , bleek niet alleen de mogeüjkheid deï . uitvoering hier te lande , maar

er ontftond de vurigfte wensch, dat hetzelve mogt worden ten uitvoer gelegd.

De roem van Nederland , zoo menigwerf door uitlanders betwist , fcheen het drin-

gend te vorderen; de.ftaat van afhankelijkheid, waarin herschel alle fterrekundi-

gen van geheel Europa gebragt had , deed uitzien naar een krachtdadig en zeker

middel ter ontheffing , Iietgeen des te welkomer zijn moest , daar het tevens zoude

kunnen dienen , om een fchuWig biFer te brengen aan twee beroemde mannen , die

onder de zorg en afmattende bezigheden van den landbouw, zich tot ecne hoogte

hebben opgevoerd, waarvan zelfs onder de gunftigfte omftandigheden geen tweede

voorbeeld in de gefchiedenisfen wórdt aangetroffen. - y
Wie betwijfelt dan, dat het hooglijk tot nut der wetenfchappen , tot aanmoedi-

ging van hen, die dezelve beoefenen, of zich op liet werkdadige der kunften toe-

leggen, tot luister des rijks, tot roem Zijner Majesteit zoude Itrcldcen, indien het

Hoogstdezelve behagen mogt

,

i**. De reeds meergemelde arjen roelofs en zyds rienks in zoodanige om»

ftandigheden te ftellen, dat zi.i, den arbeid van landman, waarin zij tot

nu toe hun bcfcaan licbben moeten zoeken, verlatende, zich geheel en al

op het beoefenen der Sterre- en Natuurkimdige Wetenfchappen , mitsgaders

op het vervaardigen van Sterrckundige Werktuigen, en vooral van Spiegel-

Teleskoopen zouden kunnen toeleggen. Zij zouden alsdan tevens kunnen

zorgen voor het vonnen van kweel^elingen , indien zich daartoe gefchikte:

lieden opdeden of van hooger hand hen werden toegevoegd, en voor het

in gefchrifte brengen van al hetgeen betreft de theorie hunner Teleskoopen,,

en de handgrepen , die zij gebruiken , om de Spiegels tot de grootfte voK

maaktheid te brengen..

iKhir
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«•. Indien het Zrner Majesteit behagen mogt, door gemelde kunstenaars -óp

's Rijks kosten te laten vervaardigen een' Teleskoop van twintig voeten

brandpuntslengte, voor ieder van 's rijks univerflteiten , alwaar een ftcrre-

wacht en waarnemer is , en daartoe voor de materialen zoodanig voorfchot

aan de makers ter goeder rekening te doen uitreiken, als nuttig bevonden

zoude worden. En eindelijk ten

3°. Indien Zijne Majesteit, als een alleruitftekendst blijk van Hoogstdeszelfs

zucht voor de Wetenfchappen , konde goedvinden en befluiten , door ge-

melde kunftcnaars eenen Herfchcliaanfchen Teleskoop van veertig voeten

te doen maken , en deze vervolgens op eene gefchikte plaats , ten ge-

bruike eens kundigen waarnemers, te ftellen.
.

• Alle geleerden en voorftanders van nuttige kunften en wetenfchappen vereenigen

zeker hunnen wensch , dat deze grootfche ontwerpen fpoedig tot ftand komen mo-

gen.

Vindingrijk was het destillccrtuig , ter bekoming van octrooi , aangeboden dogr

den Heer cellier blumenthal. De Eerfte Klasfe belast met derzelfs onder-

zoek, bevond het karaktermatige van dezen toeftel hierin te beftaan, dat de

fcheiding des geestrijken van liet waterige plaats heeft, gedurende het hoogst ver-

deeld afvloeijcn der vochten, die men wil gcfcheiden hebben, terwijl bij gewone

destilleering de vlugge geesten door opheffing verkregen worden, met achteriating

van het phlegmatieke.

De zamenftelling van dit werktuig liet in de bcfpiegeling alles goeds verwachten.

Ook was daarop ten jare 1S12 in Frankrijk brevet verleend. De eerfte proeven op

verzoek der Klasfe door de Heeren van maruji en vrolik met fuilcerwater ge-

nomen , voldeden vrij wel. Maar hoe geheel anders verhield het zich met gewoon

beflag van rogge in de moutwijn- en geneverftokerijen ! Vooreerst was er in het

voortbrengen des geestrijken vochts geerie gelijkheid van graden, die er echter,

naar het gefielde van den Heer blumenthal zou hebben moeten zijn ; ten tweede

werd er niet al het geestrijke op deze wijze uitgehaald; ten derde had de moutwijn

eenen wanfmaak, geenszins daaraan voegende; ten vierde was hij troebel; tqn vijfde

veriiep er veel meer tijds, om de destillatie van eene bepaalde hoeveelheid ten einde

te brengen, dan in de branderijen met ketel en helm.

De Klasfe vermogt derhalve niet anders, dan aan Zijne Excellentie, den Minister

Iran
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yin Binnenlaiidfche Zaken in confideratie te geven-, om Zijne Majesteit te advifee-

ren , dat , onverminderd het vindingrijke des toeftels , dezelve hier te lande voor

de moutwijn- en genevcrftokerijen geenszins de voorkeur verdient boven de thans-

gebruikelijke, en alzoo het verzoek tot bckoming van octrooi op het vervaardigen

van deze destilleertuigen niet kan worden toegeftaan.

Onder de vraagftukken , welke in het jaar 1810 door het Fransch Keizerlijk Be-

ftuur, met- uitloving van aanzienlijke premien ter beantwoording waren uitgefchre-

ven, behoort ook het verwen van woUe ftofFen met Berlijnsch blaauw, even goed

en deugdzaam als met indigo. De Heer j. l. franquineï, artfenijmenger te

Maastricht , had zich tot de oplosfing van dit vraagftuk veel moeite gegeven , en

kostbare proeven in het werk gefteld, die hem eindelijk dit geheim ontdekten. Doch

inmiddels , dat hij zich gereed maakte , om zijne blaauwgeverwde ftalen aan het Fransch

Gouvernement m te dienen, verandert de ftaat van zaken zoo geheel, dat Maas-

tricht wederom vereenigd wordt met die zelfde landen, waarvan het vroeger was

afgefcheurd geworden.

Niets derhalve was natuurlijker, dan dat deze ontdekking nu werd aangeboden

aan den Koning der Nederlanden. Door Hoogstgedachte Zijne Majesteit vervolgens

verzonden zijnde aan het Departement van Binncnlandfche Zaken , gaf Zijne Excel-

lentie aan de Eerfte Klasfe deszelfs verlangen te kennen, dat door haar onderzocht

en nagefpoord wierde

:

! j,. ,^ ^. ,

i". Of de overgelegde ftalen laken waarlijk en inderdaad met Berfijnsch blaauw

geverwd zijn?

a". In welke verhouding dezelfde ftalen , aan de werking van fcheikundigc reagen-

tia onderworpen , ftaan tot laken met indigo geverwd , op gelijke wijze behan-

deld wordende, en mitsdien, welke bewerking de beste kleur houdende is?

S". Of gedachte ftalen zoo wel aaji wrijving, als aan wasfching met water weêr-

ftaan , zoodanig dat zij niet verkleuren of verfchieten ?

4.**. Welke ftoffe, het zij Berlijnsch blaauw, of indigo, tot het verwen van uit

wol gemaakte goederen, met betrekking tot derzelver deugd- en duurzaam-

heid, in het gebruik het verkieslijkst is?

5°. Of, daar fcdert de herftelling der vrije vaart de waarde der indigo weder

tot de gewone prijzen gedaald is, het nu nog van hetzelfde overwegend

aanbelang, als ten jare 1810, toen de vaart gefloten was, kan geacly:

' ' D wor
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worden te zijn , om het gcbmik van Berlijnsch blaauw boven dat van indigo

aan te prijzen ett aan te moedigen ?

ï)c Heeren öiirÊSSEN tn Van barnevelb, aan welke de beantwoording dezer

Üöbgstbelangrijke vraagpttnren'wias opgedragen, draalden niet met alles na te gaan,

wat eenig licht daarover konde Verfpreiden. In het bijzonder nam dè eerstgenoem-

de zeer vele proeven op de geverwdc Halen, eu trad met den Heer franquinet

in geregelde briefwisfeling.

"Alles 'tfé mèidéfa , wat ato 'dtóe zaak is tëa koste gelfegd, zou weinig voegen voot

tezè fchets Vah Werkzaamheden. Men wete eclner , da<t in het algemeen de proeven

op de ingezondëne i'talcn zeer wel Voldeden , zoo dat , wanneer het Bciiljnsch blaauv;

in fommige opzigten moest achterftaan vooc de indigo , in andere de indigo het

verre wég verloor aan het Berlijnsch blaaiivtf". Dat echter deze verwftof, in vredes*

tiè> Wt géëh voordeel in plaats van indigo fchijnt te kunnen gebruikt wordèfi.

ï)at 3êrhalve, hoezeer déze manier van verwen de aandacht van 'het Gouvernement

verdient, het er evenwel verre van daan is, dat aati die werkzaamheid eene beloo»

ning zou kunnen worden gehecht, meer of min geëvenredigd Jtan de groote ver-

wachting , welke zitli de fabrïlieur daarvan fchijnt voor te ftellen , afgaande van het

&nkbeeldeener premie, groot 25000 fraiiken, hoedanige het Fransch Beftxiur daöt-

op oorfpronkelijk gèfteld had.
,

Dat evenwel die Heer, weHte m dit Rïp?; het eerst ten bruikbaar laken tot ver-

TuUing van het gebrek van de mdigo gefabrijceerd heeft, voor deze zijne aange*

wende vlijt en beto'óhde industrie verdient te worden aangemoedigd.

Dat het zelfs te wenfchen zijn zoude , dat het Zijner Majesteit behagen mogt , deze

oiitdekking van den Heer j- l» franquinet voor het Rijk te behouden, het zij

door eene geldelijke belóoüing, het zij door hem toe te ftaan zulk eenen post bij

's Rijks militaire hospitaal te Maastricht , als waarmede hij, owi-eenkomftig des-

zelfs beroep , wenscht bcgunftigd te worden , • of wel op zoodanige andere voorwaar-

de, als zijne Majesteit het meest pasfend zal oórdeclcn.

feij dit openlijk verflag alleen melding kunnoide maken Van reeds volbragten ar-

beid, laat ik onaangeroerd die reeks van aanvragen en lastgevingen diS Gouveme-

'ments, welke een ondei-werp van onafgebroken arbeid en naauwgezette overweging

liij de Klasfe blij\'en uitmaken. Zij pralci wel niet op- dit oogeüblik als een helder

iBdit, dat Èijne föulen vrijelijk naar bititen werpt, en door den heeripften g!ans

- • fchit-
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(chittert, maar niet te niinder vvordcaj daaraan de jiaauwgezctfte zorgen befteed, en

OftVjfrmoeide ijver ten koste gelegd.
j ji. <.^ , A.i^^ah jCI

11

Er beftaat bij dc^e Itiftellilig^ aog.ceii? qndpre foort van .arbeid, die, zyne wiizlgi'ng

van de keu^e de^ b^vverkcr? §cl)cel ojitlccnepde , vooral gefchikt is om den geest

zijnen vrijen loop te laten, en tot volmaking en uitbreiding der wetenfchappen naar

eigen vvensch werkzaam te ziw- De vri'.chtexi van dezen arbeid zijn grootendeels

reeds uit openlijke gefchriftcn kenbaar; .dpQJi niet allen zijn in druk verfcben^.

Van foramtgeji wordt ^elfs niets anders , niets nieerder aan het licht gebragt , dail de

beknopte inhoud vaa het behandelde onderwerp. Die het Derde Deel van de Ver-

haudeliögen de? perfte Klasfe l>eeft ingezien, zal met het onderfcheid van uitge\yer^-

te ftukken en fchetswijze mededeelingen zijn bekend gehaakt,

aj^Vppf zoo y£xre jiu beide betrekking }iebben tot jje twee laatst voorgaande jaren,

^ door den druk nog niet zijn uitgegeven, vordert mijn pligt, dat ik van dezelve

fpreke. Iji de eerite plaats dan van die V^erhandelingcn , welke Hechts werden voor-

gplezcp, om aan de vergaderingen der KJasfe eejijg belangrijk onderwerp ter nadere

pverweging aao te bieden.

Öe Heer serrurier diende van een ontwerp, pm de woeste gronden in dit

f^ai^d.^\ binnen den kortit^^tifggeltjken tijd en met de gering/Ie kosten^ Vfth

W^ kf^ Gouvernement , tot cultuur (e .brengen.

Ons geacht JViedelid in eeai vori^ jaar bij twee yoorlez'uigen een tafereel hebbende

ppgehangejj van het zonderlinge verfchijniel , dat er in zulk epnen ftaat , als de

cwze, ,te vofep was, mg zoo een groot aantal woeste gronden gevonden werd,
i

en de verfchillende oorzaken hiervan hebbende opgefpoord, meende thans het tijdftip.

gebore;i te zijn , waarop «,n algeuieene vrede het Beftuur in ftaat ftclde , om zich

inet kracht van deze gewigtigc taak te kwijten. Dat het boven het bereik was vai;i

germgere lieden , hoe nijver ey w<?rkzaam ook , om door her outgiiincn vaij vyoest?

j;ronden tot welvaart te gej;akeo » .fijt bewezen de ellendige hutjes , ginds en elders in

de heiden verfpreid, de vergeefTche pogingen, lédert eeuwen dienaangaande in tó
ïvork gcfteld. ., ,j

, ^, ,

, ,

Er wordt een ruim VQorfeh^*"vm penningen voor een aantal jareii vereischt. Vaa
bijzondere ingezetenen laat zich hetzelve niet verwachten , om 'at het gcene genoeg-

taiae witften vpprfgclt^ dfHj, Met^epn bijzondere ingezetenen voor geene genoegzame

,, ü a winst



winst houden, kan voor den ftaat een aanmerkelijk en ontwijfelbaar voordeel zgn.

De duizende lasten granen , en de talrijke kudden vee , daardoor te verkrijgen , zoif

den voor de maatfchappij ecne wezenlijke winst zijn. Millioenen zouden daardoor

jaarlijks in het land gehouden worden, zonder dat men tot de hagchelijke middelen,

om den uit- en invoer van zekere voortbrengfelen te verbieden of zwaar te belasten

,

zijne toevlugt behoefde te nemen.

Met de nieuwe bebouwde gronden zou de bevolking als van zelve vermeerderen,

en ook vooral de foort van bevolking verbeteren.

De legers zouden door die vergrootte bevolking gemakkelijker voltallig kunnen ge-

maakt, en, in tijden van gevaar, van meer welgefpierde armen kunnen voorzien

worden; en eindelijk zoude met den tijd 's lands kas door dien meerderen welvaart

aanmerkelijk gefchraagd worden. •

—

Maar nu ook de middelen, om tot dit oogmerk te geraken, de opofFeringen , die

zulks aan den ftaat kosten zoude. Zekerlijk zou daartoe een voorfchot van ecnige

millioenen vereischt worden; maar zijn er niet federt eeuwen door den ftaat milli-

oenen befteed , om midden in heiden en moerasfen de kostbaarfte vestingen aan te

leggen , en wordt niet daarmede nog onophoudelijk voortgegaan ? Is dan de ope-

ning van zulke rijke bronnen van beftaan van minder aanbelang , dan de verdediging

tegen een' buitenlandfchen vijand?

Daarenboven de onkosten, vereischt, om van de geheele oppervlakte van het land

partij te trekken , zijn , hoe groot ook , Hechts kleinigheden , wanneer men ze ver-

gelijkt met de uitgaven , die jaar voor jaar tot zoovele andere einden befteed worden ,

en, hetgeen vooral opmerking verdient, terwijl de andere uitgaven jaarlijks wedcr-

keeren , is dit flechts een voorfchot , hetwelk nagenoeg geheel weder in 's lands fchat-

lüst terug komt.

Zelfs het ecrftc uitfchot, hetwelk een partikulicr als verloren aanmerkt, kan door

den ftaat niet geheel als zoodanig aangemerkt worden, vermits deze fommen onder

de arbeidzame Klasfe zijner ingezeten verfprcid wordende, hulp en verligting aan-

brengen , waar dezelve het noodigst zijn , en zeker een ondndig heilzamer ftrckking

hebben, dan aalmoesfcn en bedeeling.

Dan eens gefteld zijnde , dat het Bcftuur hiervan overtuigd , de zaak wilde en het

geld tlaarvoor over had, zijn dan wel de middelen, tot zulk cene onderneming in

het groot vereischt wordende, voorhanden? Is er mogelijkheid, om die duizende

menfchen, paarden en' ander vee, bouwftoffen en gcreedlchappcn zoo maar fpoedig' '
- tt
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te vereenigen ter plaatfe , waar men zulks verkiest , fchoon dikwijls verwijderd van

rivieren en kanalen, die den aanvoer gemakkelijk -maken?

Hierop is liet antwoord: ,s
':

'f-i»';- Dat, wanneer men flechts de helft of twee vl^de van het geheel cultiveert,

zoodanig, dat elke nieuwe boerderij een gedeelte ongecultiveerd in hare na-

bijheid blijft behouden , de overige drie vijfde deelen in korten tijd als van

zelve ter cultuur gebragt zullen worden.

*". Dat ons Gouvernement het voUedigfte middel in zijne magt heeft, om de

t =^''ïlïoodige menfchenhanden met al het verder vereischte in ruime mate, ter be-

hoorlijke plaatfe, hoe afgelq;en ook, te bezorgen, zoodanig dat de onkos-

ten , door hetzelve daartoe aan te wenden , om de helft minder zijn zullen

,

'"^'"
'dan zij aan bijzondere perfonen te ftaan komen. Door namelijk in, tijd van

vrede een leger van loooo of laooo man, met de meestmogelijke ruiterij, te

<• ' doen camiieeren ter plaatfe, waar men die ontginning verrigten wil. yi,h:\

''
Deze veelvuldige , juist voor zulk werk gefchikte handen , zouden , onder eene oor.

deelkundige leiding, zulk £ene groote onderneming op de meest gemakkelijke wijze

tót ftand brengen. Door gepaste fchadeloosftellingen , uitfpanningen en beloonin»

geft "zou hen het werk veraangenaamd worden, en de kosten, daartoe te hefteden,

op vrij wat minder te ftaan komen , dan wgrkloonen , anderzins aan gehuurde dag-

looners te betalen. .
>

Door het benoodigde flagt- en melkvee, eenige branderijen en brouwerijen, ten

behoeve van het leger , 'en zoovele andere voorwerpen , als door deszelfs verblijf in

de heide dadelijk in groote hoeveelheid derwaarts ftroomen zouden, mag men hier,

in een zeer kort tijdsbeftek, uitvverkfelen verwachten, welke anderzins eeuwen ver*

eifchcn. ^^ "^"•'ri..^. f:'j>i-i-i// -Ié:;!

Terwiil eindèlijlc werkzaaiiiheden van dien aard nog^ het dubbel voordeel zouden

opleveren, dat de jonge manfcliap, van leiigg-ang afgehouden, meer gefchikt zou

blijven, om eenmaal, na volbragten diensttijd, vrij van bederf, tot dien ftand, ia

de maatfchappij terug te keeren, voor welke zij oorfpronkelijk was aangelegd. ':f'rt':,

Onder de reeds genoemde foort van arbeid kan men ook rangfchiklcen eene Voor-

lezing van den Heer kops , bevattentk; eene beoordeeling van de
.
verkaveiiag. van

droogiemaakte plasfen op de Zuid- en Noordhottandfche wijze.. .'.

Het is voor den landbouw geeoszinS; onverfchillig , op wdk eene wijze de uit-



fftftaiètftf 'cfi'örooggemaalité plasfcn verkaveld en ia pcroecleiï wordwi afgedeeld. De

Heer KOPS wilde de aaadaclitder .Klasfe Mcrbij bqralcn,;€n behandelde het ondtr^

fcheid van de Zuid- en NoordhoUandfche wijze ^ waarop, zoodanige drpr^ggcvaaakte

feritïéri'dófer^ans zV^ 'WkaVeid' gewartoi.' ; In^ Ztridholland zijn de wcMiiagen pn-

rtiddellijk aïin' den dijk geplaatst, waardoor de perceclen zeer langwerpig moeten val-

fen, en zich naar het midden der pcddcrs uitftrekkcn » terwiil jn.JMooxdhgdland de

woningen zich in het midden bevinden, langs goc.lc wegen, die dcor de polders

ïieen loopeft',' én Waardoor de kavels mpa* xegelmatigien- vierkant ziju. «^

• Om geacht Meddid gaf aan de laatfe wijie vanr kaveling verre den voorrang,

dewijl de kavds alsdan mincter groot behoeven te zijn » en . dus met te beter zorg

en vlijt door den bruiker kunnen bearbeid worden , overigeais de landen zelve nader

b§ ' dfei. woning liggen; Iwtgeen-voor. derzdTer goede' briwadding van een onbereken-

hasr voordeel is. Hij treedt in vedvnldige bijzomierlieden , welke bJertoe betrekking

hebben, vooral om vele bivtenki'n'gcn , die hiertegen door loDimigcn zi'n mgebragt,

als het bezwaarlijke, om een vasten grond vo'^r de woningen in he. midden der pol-

éfetS'te-'Vindai'i'feEt minder di'oog liggen' rderowoningen. e»! het gcïfoleerde van da-

zSt* tlt'kvfederlèggen; eri ' past alles- bijzoiïdèr toe op. de Nicuwlvoopfche droograaT

kmg, efïvenhcn* nogthans, dat in dezen geenea'lgeffleene vaste bepalingen kunnen

gemaakt worden, maar dat de wijze van cerkavEling VDomanjclijk yan 4fi,pfaatfejij-

ke gefteldheid moet afhangen.
_

j.'tyf 3^ t-.-

tm , fö-/iawi;oid rsi r-^itihnr.d s^lti-a ^^üviiha na -t^0 ab^Uk^uac' 'nu uv C
cvDé'imrdUppzten, als ^en haagstielangrijk gewas en zekeren \t>aarhorg te-<

gen rolfirekten hongtnnwd , voorgedragen door den Heer van der. borch van
vaRwoLUE, werden .ma; .welgevalligheid opgenoinm door de Klasfe.

De fchrijver haalt in deze Verhandeling een aantal werken aan, ten betoge, dat

de aardappel thans in de nicest bekende ftrdven i.ier aarde .in menigte wofdt aan-

gebouwd. Hoe algemeen deszelfs bouw en gebniik bij ons te lande zij , is over-

bekend.: De cnituur van dit gewas is bijkans nooit aan volflageiie mislukking on«

derhevag, :gEiijk die der gronm. Terwijl de graanbouw, roekeloos gedreven, de

lapdcn uitput, is daarentegen de bouw der aardappelen allerdienftigst , om de lan-

den te verbeteren en voor volgende goede graaaoogCten gefchikter te maken.

De aardappel verzekert hef noodig voedlel eener ganfche bevolking beter, dao

granen, doordiai dezelve, uit hoofde zijner grootte en zelffiantligheid , niet zoo

fefcliikt is toiitJen aitvoep naip: .andfire; iaaden» en hij gevolg ook met tot een

; voor-
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oörweirp' van' hsiidelfpeculatieii , zoo dat de voorraad daarvan griJikm»l5gfr-/«)Fer

Ót geheele opiwrvlakte van het land, waarin hij getodd is, veripueid blgfc '

i

*'Ons geacht Maddid vei-klaait, op grood van eigene oiukrvindiug ia ds laatfte

^ren, dat men, zonder de aartbiji^leö ; lifteen gedeette waö' dit. land fteilig gejjrdt

aan liet noodzakelijkst voeHel zonde gdiad hebben ; en men heeft alie reden , oM
deze verklaring vóór waiatttóhtig te houden.

Hetgeen de fchrijver over de verfchillcnde foprten van aardappelen, over rhet, rooin

jen van ÖezeKre , de bergplaatien , ais meïte.over jde gefdiikt&e pootaardapipelen 2ögt,

is met oordeel ter nedergéfteld ^ en zoü bg- awasier tgdruimte -wrel verdienen breder

uiteen gezet te wortfen. '

De Heer yx^ cappélle!, tori' zoiflteifing behagen vindende in hét opfporen van

ftfies , dat in de vroegfte t ydien o\%r Natuurkunde en aanverwante wctenfdnappen

Is' verhandeld gewordch , onderhield de Klasfe' bij eene keurige Voorlezing ^jver de

Automaten tier Ouden, . : .

'^'In dit ftuk worden vooreerst zoodanige irtrigdngesi der hooge Oudheid oveiTNfc'o-

^1 , die , naar de berigtcn te beoordeelen , onder de vroegfte Automaten zouden

THoeten worden gerangfchikt , doch blijkbaar daartoe niet behooren; zoo als de

ilrievoeten ;^ door vuLCANtPS vervaardigd, wuarvan homerus gewaagt in het

'löde boek van zijne Ilias ^ en de beroemde beelden van Daedalm. ; :..:.'!/]

S'ïn de tweede plaats wordt geliandeld over zoodanige inrigtingai der Ouden,

Waaromtrent liet twijfelachtig is , of zij tot de genoemde kunstwerken batrekldng

hebben. Met name Avorden hier aangehaald de duif van archytj^ ; de Jfheer

van ARCHiMEDES ; een koperen adelaar,, waarvan gefprokcn wordt bij pausanias ^

in zijne bcfchrijving van Griekenland ; eene kruipende Jlak , waarvan POLYBiJt»

gewaagt in zijne gefchiedenisfên ; en een menfchenbeeld , vermeld bij ATflKNAEUjJt

Einddijk wordt ten derde overwogen, wat men wegens dit onderwerp bij oude

Tchrijvers, die over de werktuigkunde hebben gehandeld, zoo als arjstotexje::s.,

ATiCHiMEDES , cTESiBius cn HEfto aantreft. Ten gevolge waarvan blijkt, dat de

ouden zeer hoogen prijs fielden op deze kunstmatige inrigtingen , en dat er twee

foorten van dezdve beftonden , die den naam droegen van beweegbare cn Jlaands

Automaten . De aard van beide deze f«ortcn wordt opgegwen en' uitgelegd ; terw^'I

de befchonwing der inwendige geftcUheid van deze w(*ktuigen tot oaiderwcq> «ener

/ •-

volgende Verhandeling zal dicücn..

T»
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" Ter vervulling zijner fpreekbeurt ontliaalJe ons de Heer PLoavN op tem korte,

kvensfchets van den Vadcrlandfchen Wiskunstenaar x>vs.\<^ kmnkenberg ,te'^Gra-

•itnhage^ op het eind der voorgaande' eeuw, in den hoogen ouderdom van bijna

90 jaren overleden. Deze beroemde man fcliijnt zich al vroeg op de beoefening

der wiskundige wetenfchappen toegelegd, en daarin meestal door eigen genie en on-

vermoeide vlijt zeer groote vorderingen gemaakt te hebben. In het eerst heeft

hij zich 'met het landmeten oi- het geven van onderwijs in de wiskunde te Haarlem

bezig gehouden; vervolgens , -aan . den, , ikundigen melchior bolstra toegevoegd,

werkte hij onder den Hoogleeraar lulofs, met dezen mede bij de rivierwerken

,

en bij alles, wat tot den waterftaat behoort; in welk vak hij vele jaren lang den

lande groote dienften bewezen heeft, zoo als uit de menigvuldige rapporten, me-

morien en Adviefen , die üien in de jlaatsjlukken van Holland aantreft , en gedeel-

telijk in de Nederlandfche jaarboeken te vinden zijn, blijken kan. Hij werd in 1755

als ordinaris-klerk ter Secretarij , van Holland aangefteld , en had, als zoodanig, ge-

noegzaam alleen het beheer over Hollands water-, rivier- en dijkwerken.

•rO©an, ofTchoon hij, ambtshalve, zijnen' tijd grootelijks aan ' deze onderwerpen

moest hefteden, bleef hij niet te min de wiskundige Wetenfchappen vlijtig be-

oefenen; vooral zijne geliefkoosde Sterrekunde, waarin hij zich zoo door zijne

waarnemingen en ontdekkingen van nieuwe Kometen , als door zijne menigvuldige

berekeningen, al vroegtijdig een grooten naam verworven had,
, en,, zoo binnen-

als buitenlands bekend geworden was. Hij geraakte ook hierdoor in briefwisfcling

met vele van onze kundigfte mannen en liefhebbers van de Sterrekunde, als

met de Hoogleeraren lulofs en hennert, en de Heeren nicolaas struyk,

DU MUNCK, SCHIM en meer anderen, en niet minder met vele der beroemfte bui-

tenlandfche Sterrekundigen , als in Frankrijk met de Heeren de l'isle, cassini,

DE LA CAILLE , ï^k MONNIER , DE LA LANDE en VOOral MESSIER ; OOk in

Engeland met den vermaarden james bradley , en in Duitschland met c. caRT-

NER, die de eerfte geweest is, welke de langverwachtte komeet van halley in

1759 gezien, heeft. Deze zijne Sterrekundige waarnemingen, ontdekkingen en bere-

keningen maakten onzen klinkenberg zoo beroemd, dat hij in 1758 tot Cor-

respondent bij de Koninklijke Akademie van Wetenfchappen te Parijs werd aange-

fteld; eene eer, welke niet dan aan de kundigfte mannen te beurt viel. Ook was

hij Astronomus van den Stadhouder willem den V , en had den. vrijen toegang

tot



tot HoogdeszelFs Stcrrewaclit in 's Qravcnhage ^ en het gebruik der werktuigea,'a|f-j

daar voorhanden. -
. ,. ,,!

Hij heeft veel en over allerhande wiskundige onderwerpen gefchreven , doch gecne

afzonderlijke werken uitgegeven. De meeste zijner verhandelingen vindt men in de

eerfte deden van de Hollandfche Maatfchappij der Wetenfchappen , te Haarlem, en

in de verzameling van uitgezochte verhandelingen van d^. houttuyn; ook eenige

in de Nederlandfche jaarboeken en andere tijdfchrifien , als mci.le in de verhandelin-

gen van het Bataafsch Genootfcliap , in welke men, onder anderen, vindt zijne be-

rekeningen over de toen eerst nienw ontdekte planeet Uranui, waarvan hij een der

eerfte geweest is , die bewezen heeft , dat dit hemcllicht een \yarc planeet en geen k(K

meet is, waaromtrent bij de Sterrekundigen , zelfs nog eenigcn tijd naderhand, vcie

onzdvcrlieid plaats had.

Ons geacht Medelid deed ecnc optelling van alle deze bijzondere verhandelingen^

en zeide toevallig in het bezit geraakt te zijn van 's mans nagelatene fchriften en brie-

ven , waaruit hij de bijzonderheden dezer levensfcliets heeft opgemaakt. Hij eindigde zijne

voorlezing met de aanmerking, dat de verzameling dezer brieven altijd voor de ge-

fchiedenis der wetenfchappen van aanbelang zoude blijven, en dat hij daarom, vre-

zende, dat zij anders verloren zoude gaan, meende geen veiliger bewaring aan de-

zelve te kunnen geven, dan in het Archief van ons Koninklijk-NeJerlandfchc Infti-

tuut; ten welken einde hij dan ook die gehccle briefwisfeling aan de Eerfte Klasfe

aanbood. Bij welke zij met een dankbaar gevoel voor den edclmoedigen fclienkcr,

en eenen gcpasten eerbied voor den vcrdienfteHjken geleerden , wier nagedachtems daarin

ligt opgeflotcn, voortdurend bewaard zal blijven.

De Heer van swinden had in het jaar i8ia ecnc Verhandeling voorgelezen over

de uitvinders der wetten , wellcc in de botfing der ligchamen plaats hebben , cu

daarin bewezen, dat, hoewel uuygkns, wallis en wrenn algemeen gezcg4 wor-

den die wetten op denzelfdcn tijd uitgevonden en in 1666 aan de Londenfchc Socia-

teit aangeboden te hebben, huygexs ecliter dezelve voor de veerkrachtige ligchamen

reeds 14 jaren vroeger,' te weten in 1652, ontdekt en daarvan kennis aan den Hoog^ '

Iccraar van schoten, vervolgens aan anderen, en bepaaldelijk aan verfclieiden Le-
den der Londenfche Sociëteit gegeven had , hetwelk door de onuitgegeven brieven va» •

HUYGENS en van van schoten duidelijk werd aangetoond. De wijze echter, waar-

op de beroemde montucla in de tweede druk zijner Histoirc da Mathc^ati^ucs^

E '

fpreekt



f^rtekt van lietgeên ovèr die ftoffe tè vinden is in eén werk, té Praag in i'Ö^^c

door den Hoogkeraar marci uitgegeven, deed den Heer van swii*den in twijfel

ftaan, of niet marci reeds vóór HtrYGENS eenige van die wetten gekend en bewe-

zen 2oude hebtón. De zaak kon niet bcflïst worden, zonder liet boekte zien.

Alle ïpogiirigënv gednlrénde ' drie jaren atógevrend in de^'beröenidfte in- en' uiriandfchS'

boekerijen, ook in die te Pari/s, waren vruchteloos. Doch intusfchen deden ver-

dere na\!'orfdiif^gèn dert"Heer -vXn S\VinDen uit de briefvvisfeling van huvgens met?

den Ridder kinmer zien, dat HutcENs in 165a het boek van marci niet gekend

hTO,''eri dat 'irij hctzelvb',' 'door tbedden' Van- itiNisrE'R, in 1654 bekomen hebbende,

daarin feilen aangewezen', en ongunftig oVct hetzelve geoordeeld heeft.

'Eindelijk hadde Heer van swinden het geluk,' dat zijn neef, de Heer reu-

VENS, thans Hoogleeraar te Harderwijk , en Correspondent van de Derde Klasfe,

eetie reis naar 'Gö///«ge«' doende, het bock 'vari marci in de rijke boekerij aldaar

heeft gevonden , en verlof bekwam om het voor den Heer van ' swinden mede naar

tïölland te iuo'gcn nemen. Deze het 'bock naar behooren onderzocht hebboide, heeft

In eene derde voorlezing aan de Klasfe getoond :

"'i^.- Darde o|^gave Van sioï^ftucla,- betreffende hèt \tök vart MARCït, oiinaauw-

keurig is.

a". Dat de meeste regels, 'door' marci opgegeven , valsch of onnaaüwkeurig zijn.

3". Dat, wel verre, dat er door marci iets bewezen ' zoude zijn geworden, er

in den trant, waarop marci de zaken behandeld lieeft, niets gevonden

wordt, dat naar eenig mathematisch bewijs gelijkt;

En derhalve, dat, venuits er tusfchcn &L\'rci en huygens geen (chrijver is, die

dit onderwerp naauwkeurig behandeld heeft,, en zalks door huygens gedaan is,

men ook dezen onzen beroemden Landgenoot voor den eerften uitvinder der Avet-

ten, welke in de botifing der veei-krachtige ligchamcn plaats hebben, houden moet.

Ons geacht Medelid is voornemens zijne drie, over dit onderwerp voorgeleiene

,

Verhandelingen in eene èenige te vcrfmelten, en' de gefchiedenis dezer- uitvinding

daardoor in het helderst daglicht te ftellcn. -"- '
^'

• Dat de fcheikundige ontleding van 'bcwerktuigae ligchamcn in de laatfte jaren zeer

groote vorderingen gemaakt heeft, en men hierdoor met beftanddeelen van het dier-

lijk zamenfrel is bdcend geraakt, die men te voren daarin naauwclijks zoude ver-

moed hebben, leeren ons de' meeste 'lehcikandige- handboeken van lateren tijd. De-i



j» tak der Natuurkunde werd -echter reeds in vroegere dagen bij ons niet, yervyaar-

loosd. Eene menigte van uitgegevene fchriften bewijst, zulks;, doch niet alle zijn

aan het licht gebragt. De Heer VAiV barneVjULd ,reeds. vpox. vele jaren eenige

waarnemingen en onderzoekingen op ..de urin en het .zweet van d^enmensch

in den zieken en gezonden toeftand gedaan hebbende met wijlen den beroemden

iVmfterdamfchai Geneesheer wichell, hield in eene Vergadering der Eerfte Klasfe

daarover eene voprlezing. Hij beloofde hiervan een affchrift te zullen bezorgen,

ten einde zulks in der tijd welligt zou kunnen dienen, om dit zelfde onderwerp

tot nader onderzoek , te brengen ; welk aanbod door de Vergadering beleefdelijk is

aangenomen , en den waardigen fchriijver . vopj (Je lecture dezer proeven fchuldige

Het leerftuk der breuken, hoe menigwerf behandeld , laat voor den navorfchendqtt

geest nog altijd ruime ftof ter, vordere ontwikkeHng.. In de beoefening vooral doe^

zich nu en dan verfchijnlèlen op, waaraan men naauwelijks te voren gedacht zoude

hebben; doch tevens van dien aard, dat zij zelfs den meest bekwamen heelmeester

in de grootfte verlegenheid zouden brengen. Zoo ftond het met het geval eener

zeldzame darmbeklemming door het buikvlies ^^Jfi eene doorgaande buikwottf

4e veroorzaakt, aan de Ecrfte Klasfe medegedeeld door den Heer verbeeck. , .

Zeker landman, bij eene hevig ontftane brocderuvist een doorgaande fteek in jfi^t

Jinker gedeelte van den onderbuik ontvatjgen hebbende met een ftomp fnijdend werk-

tuig, was aan den ongelukkigen lijder iccn, gropt .deel der dunne darmep door deze

wonde voorgedrongen, en met geweld door eenen Dorps-heelmeesternaar binnen tc-

Xuggevocrd, met dit ongelukkig gevolg, dat, onderde hevigfte benaauwdhedcn , hik.

aanhoudende hoest en brakingen, zich alle teekens ecuer beklemde breuk opdeden,

waaraan de gekwetfte dan ook binnen kort is overleden.
'

'"^^ "'*

De lijkfchouwLag bij den regter gevorderd, en door ons geaCht ISledelid ia,het

werk gefteld zijnde , bleek , dat het geweld des Heelmeesters ivel den tegenftand

.van het gedanute had overvyonuen, maar dat dezeJngewanden, door de naauwe

wond van het buikvlies geenen doorgang vindende , zich eenen weg. gebaand hadf

den tusfchen dit vlies- en de bmkfpierei? , waardoor zich uiterlijk de fchijn opdeed,

als of alles m zijne plaats herfteld was, en de handarts, hierdoor misleid, dé

beste hoop op eene vooorfpoedige genezing gegeven had. De lijder fderf intus-

E a , , fdica
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ïchén als ëên droevig öiTbr dézcr misvatting, en ftrcktetot écnc 'duchtige en leer-

zame waaifchuwing voor anderen.

De Klasfè vernam met genoegen, dat dc^e voorlezing Hechts te befchOuwen

was als het deel eehcr uitgebreide verhandeling , welke de geachte fchrijver voor-

nemens was geweest over de breuken zamen te ftellen. De Secretaris werd ver-

zocht, ons Medelid dringend uit te noodigen tot het bewerken van zijne voorge-

'nomene tiiak, en dezelve onder de aangebodene verhandelingen te doen opnemen.,

''', Toen FULTok in Amerllca op de ftoute gedachten was gekomen, om ftoomma-

"fchirié en raderen zdmén te verbinden, met Oogmerk, om vaartuigen zelfs tegen

fterk vlietende ftroomen met fnclheid op te drijven, ontltond bij eiken voorftander

van nuttige uitvindigen de wcnsch , om van deze belangrijke ontdekking ook bij

^ich eene proeve te mogen zien. Wat deswegens reeds in den jare 1815 door de

lÈerfte Klasfe aan het Gouvernement is voorg-edragen , ligt buiten mijn beftek,

thans mede te dc-elcn. Dat ftoomvaartuigen ook in onze meeren en groote water-

"plasfcn bruikbaar zijn, lijdt thans geenen twijfel meer. De ecrfte ftoomboot onder-

tusfchen, die op den 10 Jnnij van 'liet jaar 18 16 in het Texelfche zeegat biHnen

kwam, trof ons geacht Medelid jan blanken jansz. te zeer, dan dat hij

zich zoude hebben kunnen onthouden, een kort, doch naauwkeurig berigt van

<fcze geheele toedragt aan de Klasfe mede te deelen.

Zij vond dit zoo belangrijk, dat er befloten werd, den Heer blanken uit te

noodigen, tot deszelfs algemeenmaking , en het dien onverminderd te brengen onder

de aandacht van het Gouvernement, zijnde dP Koning juist toen bezig met het

onderzoek, op welke wijze, ook in onze Nedcrlandfche wateren, van die vaartui-

gen gebruik zou kunnen gemaakt worden.

Zoo dit kunstgewrocht in ftaat was de aandacht gefpannen te houden, heerlij-

ker en met eigene majesteit deed zich het natunrverfchijnfel van den 19 Novem-

ber 11. voor aan een ialers opmerking. De Heer floryn had de Leden der

Eerfte Klasfe hiertoe opgewekt door het vertoonen eener keurige teekening van die

«rroote zoneclips, en het naauwkeurig verklaren des verwacht woidende verfcliijn-

fels, hetwelk hem eene vernieuwde aanfpraak op onze dankbaarheid deed verwerven.

Zoo verre gingen de voorgelezen ftükken, waarvan de fchrijvers niet begeerden,

dat
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dat zij onder de aangeboden verhandelingen zouden worden opgenomen; wat nu de

aangeboden verhandelingen zelve betreft, ook hiervan heeft de Klasfe een rijken

oogst mogen inzamelen.

Het aangenomen gebruik intusfchen weerhoudt my voor als nog, van alle deze

ftukkcn tot uwe aandacht te fpreken. Ik mag die gene alleen vermelden, welke

reeds aan het oordeel van gecommitteerden zijn onderworpen geweest, en op der-

zelver ingekomen berigt, onder de werken der Klasfe, of wef als afzonderlijke ver-

handelingen ftaan uitgegeven te worden.

Op dit voorregt van gemeenfchappelijke werkzaamheid heeft elk Lid gepaste aan-

rpraak , en hij , die daaivan de proeve nam , zal zich met mij verheugen , dat zijn

arbeid niet , zonder de toets van gcfchikte beoordeelaars te hebben doorgeftaan , kan

aan het licht gebragt worden.

"''Wijle ons geacht Medelid r. f. AnirMïN«c, vviens verdicnften door den achtba-

ren Voorzitter dezer vergadering zoo waardiglijk vermeld zijn , onrrrok zich daaraan

niet, en heeft van zijnen wcrkzamen geest vele blijken bij deze geleerde Inftelling

nagelaten. Eene der laatst beoordeelde en nog onuitgegcvene ftukken bevat onder-

fchddene theorien omtrent het vermogen der waterleidingen , getoetst aan di

ondervinding. De Meeren goudriaan, j. blanken jansz. en floryn, welke

met het onderzoek dezer verhandeling belast waren, bragten den welverdien-

den lof toe aan den fchrijver , en oordeelden het ftuk der gemeenmaking overwaardig.

Zij meenden echter, dat hetzelve in de toepasfing voor de dadelijke beoefening wel

eenigzins anders zou hebben kunnen worden uiteengezet, en daardoor meer algemeen

nuttig gemaakt. Met den toen nog levenden fchrijver deswegens in onderhandeling

getreden zijnde, gelukte het hun niet, dit ons geacht Medelid daarvan te overtui-

gen , en tot het maken van eenige veranderingen of bijvoegfels over te halen. Waar-

van het gevolg was, dat de Heer goudriaan, bij het gunftig berigt op den ar-

beid des Heere bruning^ , eCne verhandeling voegde van zijne eigene zamenftellmg.

Die op hare beurt nu, benevens de reeds genoemde theorien omtrent het vermogen

der- waterleidingen, in handen kwam van eene daartoe benoemde Commisfie en aan

derzelver oordeel werd onderworpen.

Deze Gecommitteerden, 2ich voegende bij het vroeger advies op de theorien des

Heeren brunings , gaven in hun berigt te kennen , dat de veriiandeUng van den

Heer GOUDRIAAN eene en andere gepaste aanmerking behelst over plaatfelijke of toe-

E 3 val-
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Valllge omftandighedeit , welke, naar het inzien van dezen fchrijver, tot de wijziging

van den coëfficiënt voor de uitftrooming zouden kiiniien hebben medegewerkt ; dat wij-

ders de verfchillende uitkomften der proeven bij verfchillende foprten van uitwatcringen,

welligt voor een groot gedeelte , aan de opgenoemde omftandigheden zouden zijiv toe te

fchrijven, en dat eindelijk de Heer goudriaan na aangemerkt te hebben, dat de

doorftrooming bij de Katwijkfche uitwatering, ten aanzien van het plaatfelijke , wel eenige

overeenkomst heeft met overlaten , de bekende formule voor de uitftrooming gaat toer-

pasfen op vijf overloopen van den Slaperdijk, in de jaren 1775» 1776.» 1-79 1» I79*

en 1 80 1 , en daardoor voor den Empijrifchen coëfficiënt bijna dezelfde uitkomften

vindt, welke wijlen de Heer brunings door proeven op de Katwijkfche uitwate»

ring verkregen heeft.

Dit ftukje van den Heer goudriaan met geen minder genoegen zullende ont-

vangen en gelezen worden, dan de verhandeUng van den Heer brunings, werd

het befluit genomen, om hetzelve in de uitgave onmiddellijk daarop te laten

volgai.*o~

Het is bekend, dat het paard zeer onderhevig is aan kalkaardige fteenen in de

ingewanden. Tot dus verre waren er Hechts twéé fcheikundige ontledingen van

deze ingewandfteenen uit paarden in het licht gegeven, de eene van den vermaar-

den fourcroy, de andere van bartholdi, Hooglceraar te Colmar,

De uitflag dezer ontledingen was , wegens derzelver groote overeenkomst , zeer

merkwaardig. Dit trof den Heer reinwardt, en hierdoor werd hij verlangend

te weten , In hoe verre de analijfe van een' ing-ewandftcen uit een paard , in hci;

jaar 1809, aan het Koninklijk-Kabinet uit Nijmegen ten gefchenke aangeboden,

hiermede zoude overeenftemmen. Hij voegde er eene fcheikundige ontleding bij

van een' ingewandfteen van den Hippopotamus, en bood dezelve der Eerfte Klasfe

•aan, onder den titel: Ferhandeling over de maag- of darmfteencn van het

viervoetig Gedierte , meer bepaaldelijk over die van het Faard en van den

Hippopotamus.

Na eene wclberedcneerde en zeer naauwkeurige ontleding van den paardenfteen

,

bevond hij, dat de uitflag dezer analijfe met die der Heeren fourcroy en eau-

••THOLDi volkomen overeenftemde , en door deze overeenltcmming nu nader beves-

tigd wordt, dat het hoofdbeftanddeel dier fteenen is een phosphorzuur zout, het-

geen bitteraarde en ammoniak tot baüs heeft.

- Toen
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Toen FouRCROY en bartholdi de ingewandfteenen van paarden analijfeerden.

Was de oorfprong der bitteraarde in dezelve nog duister^.: De Heer reinwardt

merkt in. deze verhandeling met regt aan, dat men thans daaromtrent niet wel

meer twijfelen kan, federt het door de latere waarnemingen van fourcroy en

VAUQUELiN , en bijzonderlijk door die van den Heer schrader te Berlijn ge-

bleken is, dat de bitteraarde een medebeftanddeel is van de graan- en grasge-

wasfen, door welke de paarden gevoed worden. " '-'(/'

- Hierna volgt de analijfe van een ingewandfteen uit den Hippopotamus , die^

6ok met vele naauvvkeurigheid ontleal, des te meer waarde heeft, daar deszelfs

beftanddeelen voorheen, zoo verre , men weet, nimmer onderzocht zijn.

. De Klasfe maakte dan ook geene zwarigheid, zich te vereenigen met het advies

van Hceren Gecommitteerden , en hield deze verhandeling overvvaardig , om , onder

hare werken
.
te worden uitgegeven.

> I .vsM.^-^iS-ii vil jijjtn i/i; ;ii (isJs

De Heer paets van troostwyk bood der Klasfe eene verhandeling aan over

den hoogen graad van gevoeligheid ^ velken voorwerpen uit het Plantcnrijk

hzbben voor Elektrieke ontladingen , en het vernielend vermogeo yanJlecAtS)

kleine fchokken op hét levembeginfel in dezen. 75.'.;. <; y/::^-

De uitwerkfels, welke de fchrijver voornemens was in zijne proeven gade te

fiaan , zijn voornamelijk de invloed der Electriciteit op het leven der planten , en

de invloed derzelvc Op den reuk, dien de planten afgeven.

Dat fterke ontladingen planten benadeelen , was bekend, en wordt door den

fchrijver bevestigd; doch hij heeft ook en middelmatige en zeer ligte ontladingen

gebruikt, die alle twee uitwerkingen op de planten te weeg bragten; i'. Dat

deze, eenigen tijd na de ontladin_g aan het kwijnen geraakten en geftorven zijn.

2**. Dat onmiddellijk na de ontladingen de eigenaardige reuk der planten veel

fteiker is geworden, dan dezelve te voren was, maar ook doorgaans kort daarna

geheel verloi'en raakt. w iuisrMmnx

Dit verfchijnfel , dat de reuk der planten door de werking der electriciteit opge»

wekt wordt en venneerdert , alvorens geheel verloren te gaan, moet de aandacht

bijzonder treffen , vermits daarin valt op te merken , dat de electriciteit in hare

•werking de algemeene wet der hevig aangebragte prikkels volgt, welke eerst de

levensverrigtingen vermeerderen , en daarna , door den ftaat van zoogenaamde ever-

prikkeling daar te ftellcn, dezelve uitdoven.

Ein»
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Eindelijk heeft de Heer paets van troostvvyk nog eenige proeven genomen

op takicen , die aan den boom vast zijn , ten ciadc na te gaan , of er bij dezelve

foortgelijke gevoeligheid voor electricicc ontladingen zoude plaats hebben als in gc-

heele planten, doch wel bijzónder, of de uitwerking daarvan zich alleen bepalen

zoude bij dat gedeelte, hetwelk in de ftreeklijn der elcctrieke ontlading gelegen is.

De uitkomst leerde, dat, hoewel men kort na de ontlading van 36 duimen be-

kleed glas , ja zelfs in eenen gehcelen dag , geene verandering aan het takje , waar-

door de ontlading gegaan was, konde bcl'peuren, de bladeren echter daania be-

gonnen te fronfelen; dat die ongefteldiieid allcngslcens aanwies, en binnen veertien

dagen de bladen geheel waren afgevallen.

Uit deze reeks van proeven, waarvan ik flechts eene kleine fchcts gegeven heb,

gaat ons geacht Medelid over tot het afleiden van gevolgen, die, of onmiddellijk

uit de proeven zelve voortvloeijen , of betrekking hebben tot verfcliijnfelen, die

zich in de natuur voordoen. Zoo als daar is de meerdere reuk, welken men bij

planten kort ha eene donderbui ontwaart; én de vraag, of dit verfchijnfel misfcliien

niet afliangt van de electrieke ftof, met welke niet alleen de dampkring , maar ook

de regen bij deze gelegenheid overladen is.

Een ander verfchijnfel is , dat men niet zelden in het midden van den zomer

eene verdorring van een of meer takken aan de weliglte boomen, zonder eenige

fchijnbare oorzaak , ziet plaats grijpen ; waaruit natuurlijk , na het bekend worden

van den uitüag der opgenoemde proeven, de vraag ontftaat, of niet welligt dit

verfchijnfel een gevolg of uirwerkfel zoude kunnen zijn van de electrieke ftolFc,

waarvan de dampkring in het gemelde jaargetijde meer, dan in eenig ander, over-

vloed heeft?

De zeldzame gefcliiktheid van den Heer paets van troostwvk, om proeven

uit te denken en daar te ftellen , die de moeijelijkfte vraagftukken oplosten , doet

verwachten , dat hij ook in dezen een helder liclit verfpreidcn zal. De Klasfe acht

intusfchen de reeds bewerkte ftofle te belangrijk, om haar niet in het vierde dal

der verhandelingen te doen opnemen.

Het voorftel, betreffende eene voorname eigenfchap des icgthockigen driehocks ,.

onder den naam van Theorema van Pijthagoras beroemd , is alle wiskundigen zoo

bekend , dat men in den cerften opflag verwonderd zou kunnen ftaan , in eene geleerde

Maatfchappij als deze, daarover te hooren fpreken, en zich ligt verbeelden zoude,

dat ér over hetzelve niets nieuws meer te zeggen valt. Maar
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Maar geheel anders zal men daarover oordeelen, zoodra men de zaken uit het

ware oogpunt befchouwt. Men werkt tot de volmaking en wezenlijke uitbreiding

der Mathematifche Wetenfchappen niet alleen, wanneer men dezelve met verhevene

en moeijelljke voorftellen verrijkt , maar ook , wanneer men het verband van ver-

fchillende, in den eerften opflag van elkander verwijderde en fomtljds geïfoleerde

voorftellen nagaat, aantoont, hoe zij, minder het een van het 'ander, dan wel alle

van een algemeener grondbcginfel afhangen , dat in zich waarlijk alle die verfcliillendc

gevallen bevat, wanneer men daardoor de bewijzen vereenvoudigt en dikwijls ge-

makkelijker en treffender maakt.

Het is uit dit oogpunt, dat men eene Verhandeling moet beoordeelen van den

Heer bangma, ten titel voerende: Eenvoudig betoog van het voorftel van Pij'

thugoras ~ ep eene algemeene^ wijze voorgefteld , mitsgaders eenige andere

eigenfchappen des regtlijnigen driekoeks , daartoe betrekkelijk.

Om de regte waarde van dit betoog te doen kennen , ^ou ik noodig hebben , te

laten voorafgaan hetgeen door pappus, commandinus , doch vooral door cas-

TiLLON verrigt is tot het ontwerpen van een algemeener voorftel, hetgeen echter

te minder noodzakelijk wordt , dat het Vierde Deel der Verhandelingen aan een ieder

Uwer ,
geëerde Toehoorders ! binnen kort de gelegenheid zal aanbieden , om met

den inhoud van dit fraai bewerkt ftuk nader bekend te worden.

Buiten de werkzaamheden , waarvan ik tot heden meer of min uitgebreid verflag

heb kunnen doen , zijn er nog vele , zoo door de Leden der Eerfte Klasfe , als

door hare Correspondenten gunftig bijgedragen. Zoo lang echter de Klasfe zich

over derzelver waarde niet verklaard heeft, voegt het mij niet, in eene afzonderlijke

befchouwing van dezen arbeid te treden.

Alleen zij mij vergund over twee ftukken van lieden, niet aan het Inftituut ver-

bonden, het gevoelen der Klasfe mede te deelen.

o fj i

SiMON DE LEEUW EMANUEL vervoegdc zich meer dan eens voor hare vergade-

ringen, om de Klasfe over een werktuig van zijne vinding te onderhouden, en door

beredenering voor hetzelve in te nemen. Dan niet kunnende flagen, ten zij het

werktuig in deszelfs zamenftelling en nut wierde aangetoond, verftond hij zich

eindelijk, in een naauwelijks verftaanbaar gefchrijf, deszelfs gedachten nader voor te

dragen, te kennen gevende, dat hij zich zeer vereerd zoude rekenen, bij aldien

F ee-



eenige Leden der Klasfe zijne ftoommachine , die zonder vuur-onkosten of van

eenige andere materialen kon worden aan den gang gehouden, wilden komen bezig-

tigcn.

Hoezeer geen gunftig denkbeeld, na zulk eene aankondiging, van dit werktuig

kunnende opvatten , verledigde de Klasfe zich echter tot deze bezigtiging , doch

vond op de aangewezene plaats niets, dan een groot waterrad van eene eigene za-

. menftelling , en zoo geheel afwijkende van de weidfche opgave des uitvinders, dat

het haar voorkwam eerder te moeten befchouwd worden als het uitwerkfel ecncr

ongeregelde verbeelding, dan wel als het voortbrengfel vari een bedaard wiskimdig

overleg."o'

Van den Heer van boddien, te /turich, werd ontvangen de Befchrïjving van

ieti' halifelfnijder, bevattende x°. De gefchiedenis van dit landbouwkundig Werk-

tuig, uitgevonden in 1803 door william lester, te Londen, en vervolgeus

in 1804 verbeterd door den Smit haak, te Rostock. 2". Eene Kritiek, benevens

meer volledige opgave van het Werktuig en eene vergelijking met het Eurrelfche,

30. Verfcheiden aanhalingen uit gedrukte en bekende werken, over het nut van het

hakfelvoederen. 4°. Een negental aanmerkingen van door den Heer van eoddiex

. opgemerkte onvolmaaktheden in dit Engelsch-Duitseh Werktuig , door hem reeds in

1805 aan het Mecklcnburgsch Genootfchap van landbouw opgegeven en door het-

zelve goedgekeurd. 5". Een aanbod van den Heer van boddiej>j , om de bezor-

ging van zoodanigcn hakfelfnijder voor de fom van ƒ130. — op zich te nemen.

Het befluit der Klasfe hield in, het handfchrift des Heere van boddien, met

de daarbij gevoegde Teekening bij de Archieven te plaatfen, en welgemelden Heer

vriendelijk dank te zeggen voor zijne aangewende zorg en moeite.

Om niets onvenrteld te laten van hetgeen de geleerde werkzaamheden könde rege-

len, dient nog hcrimierd, dat de Heer j. wilkenius remus, die ons de Dag-

bladen uit de zuidelijke Provinciën hadden opgegeven , als eenen man , waarvan men

het betoog der Kwadratuur des Cirkek op vier onderfcheidene wijzen te wachten

ftond, aan de Eerfte Klasfe twee Exemplaren aanbood van het Prospectus zijns

werks , doch tevens emftig verzocht , onderrigt te worden , of het wel waar is

,

dat het Hollandseh Gouvernement eene premie geftcld heeft voor den genen, die

^eze ontdekking zal gedaan hebben en hoe groot deze premie is.

Dat
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Dat zij nog ontving eenen brief van den Heer karel von dPvAIS, te Freiburg^

begeleidende eenige bijlagen, alle gaande over gemaakte uitvindbgen en vooifteilingen

tot derzelver algemeemnaking.

In beide fnikkcn echter werd niets gevonden, dat een onderwerp van bepaalde

overweging voor de Eerfte Klasfe zou hebben behooren uit te malcen. Doch het

antwoord aan den Heer wilkenius reimus ligt vallende, dat het Gouvernement

dezer landen nimmer ecne premie op het uitvinden van de Kwadratuur des Cir-

kels gefteld had, is den Secretaris daartoe verzocht geworden.

Bij hetgeen ik U, veel geëerde Toehoorders! van de werkzaamheden der Eerfte

Klasfe des Koninklijk-Nederlandfchen Inftituuts in deze plegtige bijeenkomst heb

voorgedragen , rust nog een pligt op mij , te weten : de openbaarmaking van het

Programma der prijsvragen. Verleent mij daartoe nog eene korte wijl Uwe zeer

verëerende aandacht.

EERSTE PRIJSVRAAG.

Offchoon het eene zekere, op den aard der zake gegronde, en ten overvloede

door menigvuldige proefnemingen bevestigde waarheid is , dat in ieder afloopende

rivier of riviertak , in eenen beftendigen (laat , dat is zonder aanwas of verminde-

ring van hoogte, de menigte waters, welke ten zelfden tijde door iedere regt-

ftandige doorfnede of profil doorloopt, even groot is, en dat deze menigte wa-

ters in eene zamengeftelde reden is van de breedte, de gemiddelde diepte, en de

gemiddelde fnelhcid bij iedere doorfnede, en dat dus ook de gelieelc hoeveelheid

van water, welke de riviertak in een gegeven tijd naar beneden afvoert, of het

vermogen van dien riviertak dezelfde zamengeftelde retkn volgen moet ; zoo dat

het TCrhang of de afdaling van de Oppei-vlakte niet regtftreeks een ingrediënt van

de berekening van dat Vermogen uitmaakt: is liet niet te min zeker, dat de fnel-

lieid in een onaPTcheidelljk verband ftaat met de mate van afdaling, waardoor derhalve

het vennogen van zulk eenen riviertak wel degelijk gewijzigd wordt.

Van hier dat de fnelhcid van eenigen riviertak , en dus ook deszelfs vermogen y

kan vermeerderd worden door mid "cl van doorfnijdingen , wanneer het nieuwe bedde

dezelfde breedte en diepte onderfteld wordt te hebben j waarbij nog komt, dat met

Fa - de
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de vermeerdering van fnelheid doorgaans uitfcliuring van het bedde gepaard gaat,

waardoor insgelijks de gemiddelde diepte toe moet nemen.

Men vraagt derhalve

:

„ Eene theorie , hetzij van voren uit den aard der zake , hetzy uit proefondervin-

'

„dingen afgeleid, van de betrekking tusfchen de mate van afdaling, de fnelheid en

„de diepte van eenen riviertak, ten einde met grond tot de juiste mate van het

„vermeerderd vermogen, uit het in het werk ftellen van doorfnljdingen , onder gc-

^ geven omftandighcden , te kunnen befluitcn; vooral ook, wanneer men beoogt

„ zekere door eene hoofdrivicr aangebragt wordende hoeveelheid waters , welke voorts

„ langs twee ondcrfcheidene takken , A en B , wordt afgevoerd tot eene dier tak-

„ken A, met affluiting van den anderen tak B te bepalen; in welk belangrijk gc-

„val men ook eensdeels bijzonderlijk den aard en phijfieke gefteldheid van den rj-

„viertak A dient in aanmerking te nemen, opdat men daaruit kunne bcoordeelen,

„in hoeverre het na de voorgeftelde affluiting van den tak B al dan niet mogelijk

„ zal zijn , om al het water van de hoofdrivier langs den nu verbeterden tak A
„ af te voeren ; en anderdeels de verlangde theorie zoodanig behoort in te rigten

»

„dat dezelve niet alleen .op eene gemiddelde hoogte van de hoofdrivier, maar oolc

„ op eene mindere en boven al op eene fterk vermeerderde hoogte van dezelve toes

„pasfelijk zij."'

TWEEDE PRIJSVRAAG. /.

„Welk is de tegenwoordige ftaat van den Landbouw in de- ondcrfcheidene gedeeltr

„ van dit Koningrijk ? — en welke Verbeteringen in den Landbouw , die bij anders

„volkeren reeds ingevoerd zijn, zouden ook in dit Rijk kunnen en behooren gc^

„volgd te worden?" '

Voor de beantwoording van elk dezer vragen looft de- Eerfte Klasfe van het

Koninklijk-Nederlandfche Inftituut van Wetenfchappen , Letterkimde en Schoone

Kunften een gefchenk of erkentenis uit, ter waarde -van driehonderd Guldens.

De ftukken, welke nasr dezen prijs dingen, zullen in de Nederlandfclie , Fran-

fche, Latijnfche, Engelfche of Hoogduitfchc taal, maar met de algemeene Itallaanh

fche letter gefchreven moeten zijn , en aan den Vasten Secretaris der Eerfte Klasfe

,

vragtvrij, bezorgd worden vóór het einde van den jare i8i8»

Tot
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Tot beide deze uitgeloofde prijzen worden alle geleerden, zonder onderfcheid,

iiitgenoodigd , met uitzondering alleen van de Leden der Klasfc, als welke van alle

mededinging worden uitgefloten : onder welke benaming eclitcr nocli de buitenland-

fche Geasfociecrden , nocli de Correspondenten begrepen worden.

De in te zenden ftukken moeten met eene andere hand, dan die van den auteur,

gefchreven zijn , zonder naam ; maar de kwaliteit en woonplaats des auteurs zullen

gefteld moeten zijn in een afzonderlijk gezegeld papier , tot op fchrift dragende dezelfde

fpreuk of hetzelfde kennelijk teclcen , waardoor de Verhandeling , waartoe het behoort

,

onderfcheidcn is.

De uitwijzing der prijzen zal picgtig aangekondigd worden in de Openbare Ver-'

gadering, die gehouden zal worden in den loop van het jaar 1819. Zij zal voorts

algemeen gemaakt worden in de binnen- en buitcnlandfche Tijdfehriften , waarin deze

'Uitfchrljving geplaatst of vermeld wordt.
'^'

De bekroonde Verhandelingen blijven het eigendom der Eerftc Klasfe van het Ko-

ninldijk-Nederlandfche Inftituut van Wetenfchappcn , Letterkunde en Schoone Kun-

ftcn. Het zal den fclirijver of fchrijvers niet vrijftaan , hiervan op eenigerhande wijze

'door den druk gebruilc te maken, ten zij de Klasfc daartoe hare toeftemming geve.

De niet bekroonde ftukken zullen , op begeerte der inzenderen , tevens met de

T)enoten naambriefjens aan zoodanig pcrfoon of adres teruggezonden wordüR , als

zij zullen verkiezen, mits dit, zonder eenige kosten der Klasfe, binnen een jaar na

de uit\vijzing verlangd en dit adres opgegeven worde ; doch zal het verzoek om te-

ruggave moeten verzeld gaan van behoorlijk bewijs van regt op het ftuk.

Ingevalle gecne terniggave van een niet bekroond ftuk verlangd mogt worden, of

de cvengemclde vereischtcn daar niet bij waren in acht genomen, zal men de befloten

naambrieQens ongeopend verbranden , en de ftukken zelve bewaren , om te dienea

als bevonden zal worden te behooren. '

.

G. VROLIK,
Secretans.

Het Verflag vati de werkzaamheden in de twee voorgaande jaren geëindigd en-

den Heer van cappelle vervolgens door den Voorzitter verzocht zijnde, her

Spreekgeftoelte te beklimmen, ten einde eene Verhandeling voor te lezen, en wel,

volgens § 52 van het Reglement, eene Verhandeling over een onderwerp jvan. alge-

meen belang , vangt dezelve aldus zijne rede aan»

F 3 ZEERL
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ZEER AANZIENLIJKE, ZEER GEACHTE TOEHOORDERS!

Geen vak van menfchelijke Wctenfchap is aan zoo vele moeijelijkheden onderwor-

pen als dat , hetwelk eene duidelijke en vollcdi ge ontwikkeling bevat van de werk-

zaamheden en krachten der natuur. De verfchijnfelen , welke deze moeder van het

gcfchapene aanbiedt, zijn zoo zonderling, zoo verfcheiden, en, naar het uiterlijk

voorkomen, zoo verward en tegenftrijdig , dat het oog van den koitzigtigen fter-

vcling fchemert, in ftcde van, bij den ecrften opflag, de orde, waarmede alles is

aaneengefchakeld , op te merken. Ik roepe de oudheid tot getuige. Hoe vele eeu-

wen zijn er vcrloopen, voor dat haar het eerfte inzigt in dezen fchljnbaren chaos

werd vergimdJ Hoe weinig werd door haar ontdekt! Immers niet meer dan hetgeen

door de zintuigen grovelijk werd gadegeflagen? Des niet te min eerbiedig ik eenige

van hare vorderingen, en ftel dezelve verre boven de kennis der zulken in latere

dagen, wier vernuft zich bij voorkeur bezig hield, om de ontoegankelijke plaatfen,

waar de eerfte oorzaken der dingen verborgen liggen, op te fporen.

Van waar mag het komen , mijne Toehoorders ! dat , na de herftelling der wcten-

fchappen, het licht, waarin de natuurkunde zich thans verheugt, zoo laat is aange-

broken? waren er dan geene mannen, met voortreffelijke bekwaamheden toegerust,

die al vroeg met geestdrift de hand floegen aan hare verheffing? Het ontbrak zeker-

lijk niet aan de zulken, maar er werd een genie vereisclit, grooter dan tot nog toe

den dag had aanfchouwd, die de gepaste middelen daartoe aanbood. Toen newton
verfchecn , vlugtte de dwaling , die eeuwen lang , onder cencn valfchen fchijn , van

het pad der waarheid afleidde. Hij leerde met wat oog men de natuur moest bc-

fpieden, welken weg men moest inflaan, om te genaken tot dat heiligdom, waar

hare geheimen , zoo verre deze het begrip van den aardbewoner niet te boven gaan

,

openlijk zijn ten toon gefpreid. Van toen af heeft de een na den ander zijne fchre-

'den derwaarts gerigt ; het fpoor telkens beter aangewtzen ; de toegangen gemakkcliiker

gemaakt ; in dier voege dat men in ftaat gcfteld zij geworden , deze gewijde plaats

' 200 nabij te komen , dat airede de belangrljkftc en moeijcUjkfte raadfds , die weleer

"het menschdom in verbazing bidden opgetogen, zijn uitgelegd.

Onder de genen, die de leer van. newton niet Hechts omhejsd, maar uitgebreid,

-

'

en.



C 47 ) -
-

en openlijk in Europa hebben verkondigd , mogen er inzonderheid twee genoemd wor-

den , wier namen tot den hiiidigen dag zweven op de lippen van een ieder , die op

grondige natuurkennis prijs ftelt; boerhaave en s'gravesande. Wat ook ande»

ren, het zij in ons vaderland , het zij in de overige ftreken van ons werelddeel

hebben verrigt, hun, voornamelijk, komt de lof toe, de fakkel te hebben voor-

gedragen, die alom de ware verlichting heeft doen geboren worden. Met regt

roemen wij op de eer, hen onder onze landgenooten te tellen; maar zoo veel te

zwaarder rust op ons de verpligting , om de beginfclen , waarvan zij in hunne

befpiegelingen zijn uitgegaan
, geduriglijk met bedaarden ernst te toetfen , en , zoo

verre wij de eenvoudige voortreffelijkheid daarvan inzien , geene fchrede , noch ter

regter, noch ter flinkerzijde van dezelve af te wijken.

Eene gelegenheid als deze , waarbij ik de eer heb het woord te voeren als Lid

eener Vergadering, aan welke bij uitnemendheid de volmaking der Natuurkundige

Wetenfchappen is aanbevolen, fcheen mij als van zelve uit te noodigen, om de

gadelooze verdienften dier doorluchtige mannen in dit opzigt plegtig te gedenken|,

en de gulde lesfen, die in hunne openbare reden en fchriften verfpreid liggen,

ais zoo vele fpreuken der wijsheid te verzamelen. Veroorlooft mij derhalve , geëerd^

Toehoorders ! dat ik U eenige oogcnblikken onderhoude over het gene door boer-

haave en s'gravesanoe ter vestighig en uitbreiding van zuiyere grondbe-

ginfelen in de beoefening der Natuurkunde is verrigt,
,

Deerlijk was de toeftand der Natuurkunde in de dagen van cartesius. Te
TCgt baart zulks bevreemding , daar deze groote man alles in zich verecnigde, wat

vereischt werd, om de genoemde wetenfchap tot eene aanzienlijke hoogte op te

trekken. Hij bouwde op wankclbare " gronden , en van daar dat het meeste, het-

welk hij ftichtte, naderhand moest afgebroken worden. In zijn vernuft zocht hij

de oorzaken van het geen de Natuur vertoonde. Schranderlijk bedacht hij vele on^
derftellingen , niet uit waarnemingen afgeleid , maar eeniglijk in zijn brein ontftaan

,

naar welke de verfchijnfelen , die zich in de ftoffelijke wereld opdeden, moesten

uitgelegd worden. Hierdoor verkreeg de Natuurkunde de gedaante eener afgetrokke-

ne Wetenfchap, waarin alles naar de regelen der mogelijkheid en waarfchijnlijkheid

werd behandeld, maar waarbij men dat onbedriegelijk kenmerk van wiskundige

zekerheid miste, die alleen hare uitkomften wezenlijke en duurzame waiu-de doet

erlangen. Zoo groot intusfchen was het gezag van dezen wijsgeer, zoo beneveld

het
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lièt oog «rner tljdgenooten , dat geen fte.rveling het ondoelmatige dier handelwijze

tazag, maai- deze leer der dwaling alom met geestdrift werd omhelsd, en in alle

befchouwingen het opperbewind voerde. Herrinnert U, mijne Meeren! de ijdele

woorden, welke er over de ondoordringbaarheid van het oneindige, de wetten der

beweging, de veerkracht, de zwaartekracht, de aantrekkingskracht, zijn vcrfpild,

en beklaagt met mij, dat zooveel fcherpziennigheid is hefteed aan onderzoekingen,

welke de tijd voor nietige herfenfchimmen heeft verklaard.

Onfterfelijk is de roem, dien carïesius zich, als wiskundige, heeft verworven

#

'Hij toch heeft de grenzen der flelkundc aanzienlijk uitgebreid, en, hetgeen tot

nog toe niet gefchied was, deze, met eene ongema-ne mate van vernuft, op de

meetkunde toegepast. Eene gave echter fchijnt aan dezen fchranderen geleerden,

wiens oog elders zoo diep doordrong, te hebben ontbroken, te weten, om juist

in te zien , en naar eisch te ontwikkelen dat gene , hetwelk in de kennis en ver-

fchijiifelen der natuur voor wiskundige befpiegeling vatbaar ware. Een iegelijk

weet, welke fchoone bijdragen galilei hiertoe heeft geleverd, en evenwel werd

de waarde daarvan ganfchclijk door cartesius miskend; zoodat hij, wel verre

van aan dezelve den verdienden lof toe te wijzen , integendeel alom in zijne brieven

met minachting van den genoemden Italiaanfchen Natuuronderzoeker gewaagt.

' Deze kostelijke gave paarde zich met een fcheppend vermogen in den grootcn

CHRiSTiAAN HUYGENs. Zoon van ccncn vader, die de gemeenzame vriend was

van CARTESIUS , werd hij van dezen zelven , in zijne eerfte Jeugd , tot de weten-

fchappen aangefpoord. Van daar de fchroomvallige eerbied , dien hij voor zijne be-

ginfelcn , begrippen en ftellingen koefterde. Het is waar , hij heeft eenige daar-

van, door de kracht der waarheid gedwongen, naderhand venvorpen; doch de'

geest der Cartefiaanfche leerwijze bleef hem gedurende zijn geheele leven bij, en

verhinderde hem het ware, fchoone en eenvoudige, dat in de beginfelen van'"

NEWTON luisterrijk uitblonk, paar waarde te befeffen. Toen cartesius ftierf,

trad HUYGENS , in weerwil van zijne jeugdige jaren , in deszelfs plaats op het

tooneel der Wetenfchappen , en nu ftond de wereld opgetogen over zijne ontdek-

kingen, die hem tot de onfterfelijkheid hebben opgevoerd. Zijne ontwikkeling van

de wetten der beweging; die van den flinger, en de uitvinding der flingeruurvver-

ken ; zijne nafporingen over het licht , en vooral , over de dubbele ftraalbreking in

het ijslandsch kristal; zijne ontdekking van den ring van Saturnus, en van een der

wachters dezer dwaalfterrej eindelijk de volmaking, welke hij aan de verrekijkers

heeft
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heeft toegebragt ; om nu niet te fpreken van den onmetelijken omvang zijner ken-

nis, allcrwege vruchtbare zaden van genie vertoonende; verhieven hem tot een uil-"i

ftekcnden rang, hooger nog dan dien van zijnen voorganger. i
'!

: - :.•: .'

' ''1

Twintig jaren na den dood van cartksius , kwam newton ttiet zijfie- óntddtv^

kingen te voorfchijn. Voorgelicht door galilei, cartesius eri'HUYGENS ovemT

trof hi) weldra ieder van dezen , en allen te zamen.

Het laat zich met gecne woorden bcfchrijven, welk cene verbazing de opgave

zijner proefnemingen , over de ontbinding des lichts in zeven enkelvoudige ftralen

,

bij de geleerde vvereld verwekte- Hiör werd niet,' zoo als men- tót • nóg toe ge- '

woon was, eene onderftelling tot gróndflag gelegd, alleen de vcrfchijnlclcn worden

opgegeven, en daaruit zulke bed uiten afgeleid, die op den aard der zake waren

gevestigd, en geen zweem van twijfeling overlieten. Wat wonder, dat zulk cené

nieuwigheid bij velen eenen tegenftand vond, die, op diep gewortelde vooroor-

fleden fteunende , zich moeijelijk liet overwinnen , doch eindelijk voor de kracht der

Cvaarheid moest wijken. De regte gang, dien newton in zijne onderzoekingeii-

Volgde; de onbetwisbare zekerheid, waannede de uitkomften van deze waren be-'

ftcmpeld; zijne bondige wederlegging van al wat daartegen van cldei-s werd aange->

voerd, hielden ten laatfte den mond zijner tegenftreveren ganfchelijk gefloten.

Waagde hij ergens, indien de natuur niet duidelijk genoeg fprak, cene onderftel-

ling, zoo werd deze niet van voren opzettelijk tot dat cin^ uitgedacht , maar met

befcheidcne behoedzaamheid, uit waarnemingen of proeven, als eene mogelijke oor-

zaak, die opmerking verdiende, en verder aan de verfchijnfelen moeèt getoetst woiQ

den , voorg:dragen. Nu tastte men niet meer in het duistere rond. De Natuur-

kunde was niet langer een doolhof van venvarring, maar de draad was gelpinnen,

welke lan-^s het ware pad tot de diepfte verborgenheden leidde. Hij, die dit

groote werk had ondernomen, ftreefde moedig vooruit; de ontdekkingen vermenig-

vuliigden bij elke fchrede; het was of men eene^ndere natuur befchouwde, welke»'"

verrigtingen , waar men de oogen wendde, alom met een glansrijk licht werden'"'

beftraald. Het is echter twijfelachtig, of newton meer nut hcbbc gcftigt door

zijne verhevene uitvindingen, dan wel door de grondltellingen , welke hij heeft ge-

vestigd, waarop de tijd het zegel der beproevinge heelt gedrukt, en die, als uit-

fpraken eener hoogere magt, prijken aan het hoofd dier fchriften;, wdke zijne leet'

hebben verkondigd en uitgebreid.

Newton fchitterde, gelijk eene ^flonkerfter, m jE«/-ö/i*. Al? zoodapig fchoot

G hy



hij' vonken, die eciicn helderen gloed verwekceii onder de vernuften van den eeriteii

raiüg , , waaïinede ; zljjic eeuw was verfierd. Dan, Cf was tijd noodig, eerde zuiver-

heid van dat licht den algemcenon nevel van dwaling en voaroprdcel kon (.loordrin-^

gejb!,:.', ycif}i;;bie'jsn/-^h<?Ght aaii het oivde; i^et lUit nK>ed\yiL eu ffijfhoofdigheid

,

maai; omdat «ij ; d?.. i'^ooidzakelijkheid eencr andere wijze van zien niet befcftcn , off

hunne oogcn zich daaraan niet terftond konden gewennen. Kr werd dus nadruk»

hejijk vereischt, dat mannen van naam en gezag opzettelijk en krachtdadig pogingen

ip .be{; 'vvari;, ftelrfea , oni deze hindernisfen uit dpn weg te r\iimen^

-•Eea ;dej(i pcïft^,, «tóe: deze taak moedig en met goed gevolg op zich nam, \va3

^ERHAAVÊ. Hij had zkh, onder den Hooglceraar de volder, vlijtig in de

\yiskunde geoefend, zoo dat hij daarin met vrucht cenigen tijd o^iderrigt heeft

gegeven. Ook van de proefondervindelijke Natuurkimde had la) zich) eene yo]^

doende kennis verworven. Hem ontbrak alzoo niets van hctgene vereischt werd,

GiSi,, met het Mder oog , . waarmede de natuur hem m het onderzoeken der waar~

l)^,;lïa*l begiftigd , naderband , toen hij rce(^s tot een luisterrijker ftand was ver?»

hgSen,»-^ g<ïhecle voortreilèlijkheid van newtons leer eu beginfejen te door,

gjwn^en. 1

.. Staat _ mij toe, mijne Heeren! dat ik m iijW geheugen terug roepe die dooiwrocht?^

redevoering , door hem , bij de nedcrlegging van het opperfte bewind aan Leydcns

Jiopgfs Scljole, in den jare. 1715 ,^houden, C*!) wel is- waar binnen de wanden

eaner gehoorz^^ , voor weinigen uitgefproken, .maar tot de gehecle geleerde wereld

gqrigt, en alop, waar men wetenfchappen huldigt, met bewondering toegejuicht.

Hierin , toont hij het ijdele van aJle onderzoek omtrent de eerfte oorzaten der dini^

gm. Wat tgcJi zijn deze ?
,
Immers niets minder dan die krachten , waarvan aJj

>y«at iXk de fchQpping gefchiedt . zijnen oorfprong ontleent. Wanneer kan men. ge.7

zegd,.:W.ofden' dezelve te kennen ? Dan, wanneer; men een duidelijk begrii^ hebbe

xaa de, Wijze, waarop alk de veranderingen in de natuur ontftaan, in dier vocgcv

t}at ipöi , eeniglijk uit befchouwing, met ge\^(isheid kan. verklaren betgene ; ooit in de.

ftoffelijke wereld is vooïgevallen , of verder zal voorvallen; even gelijk een werk-

tuigkuiKÜge,- die. -de gdieime raderen en drijfveeren van eert .kunstgewrocht kent,

aÜe de uitwcridckn, hoe vreemd ook in fchijn, berekent en voorziet. Wie nu.

durft zich
. teancien aanljn-aak te makeja ^p zulk een inzigt? of liever, wie bloost

iiil.
'^!¥rii»''^»^rm,i,^<:trH'u-%3fi,U.



-last by de gedaelite, naat zulk een doel roekeloos te ftreven? Is men, gedurende

-eene reeks van eeuwen , wel iets gevorderd met alle de befpicgetingen owv -de on-

-deelen, de natuur der ligchamen, de .zwaartekracht, de aantrekkingskracht,' de b«-

,
weging, de vooitteeling der planten, om den waren aard daaivan te kennen? Be-

-faal *tt tij een der geringfte declen van het menfchdijk ligchaam , een enkel hoofd-

haar; ztjt gij in ftaat. Sterveling! niet al de kennis der voorgangercn en tijdgenoo-

tcn omti'ent de eerfte beginfelen toegerust, de krachten te verklaren, waarmede de

natuur het laat opfchieten , voedt, onderhoudt , met gedaante en kleur begiftigt? '•

Raadplc'g de -geienldchriftcn der vorige gefladiten! Waar viadt gij eenfteramig-

heid van gevoelens? Nergens beftaat klare ontwijfelbare waarheid. Zoo vele Batiiut-

ikundigen , zoo vele verfchillende raeeningen. Hetgeen de een ftigtte , wierp de ander

(omver. Dit leeren thales , anajcimanber., anaximenes , anakaooras , archb-

a.Aus, PJLATO en ARiSTOT^iffis, wieus ÜÉcr .jaügen tijd ovct de begïippe» heeft

^heerscht, tod ;dat zijn gezag eindelijk voor dat van car.te3iüs Jjeeft- nwqt^a

wijlcen.

In ftede, derhalve, yan aiaja: de vermaningen van dezen te luisteren, hoore men

-de .duidelijltc ftem. der nauiur, die , ons gebiedt., liafe woinderen. gade te.,flaaJïi.jjift

idie werktuigen , welke zij zelve daartoe heefi: verleend. Waarjieraing alleen kaa dm
igrondflag leggen van natuurkundig onderzoek. Wat ' deze oiimiddeHijlt leert , ftrdct

der wiskunde tot ftofte, om, door ontwikkoling ,en zaiTienüellii>g ^ nieuwe; uit-

-komften voort te brengen. Al Wat op
:
deze wijze .in de Natuurkuuile js uitgcvog-

-dcn , ftaat vast en .onwankelbaar. Zoo Jieeft men door eeuvoudige rettencring , «p
~vérfchijnfelen , die onder de zinnen van een iegelijk vallen, berustende, in korten

lijd meer gewigtige ontdekkingen gedaan, dan eertijids alle de eeuwen te zarüen ver-

jnogtcn. Ontdekkingen, die ons niet zelden door hare verhevenheid verbazejjt,

maar tevens gerust ftellèn door hare onoedriegcriike zekerheid. Neem de jvijfoitt^

cweg, en dit alles is verloren. Zij is bet, die, niet de ondervinding gepaard ^ de

•Natuurkunde vormt tot een onwrikbaar geheel, dat wel voior uitbieidingj.ïnatr

^immer voor inftorting vatbaar is. '." 'ir? '}T"r > - --

3;.iIZoo dacht, zoo fprak BojiRiiAAVE ; zijne laai. klonk /.in laller oo^n, gaf dai

«chtcn toon, en lokte vden ;toiti de Avaarheid.. Dan hjj heeft .laeer gedaaji. '..-Om-

:;^iringd met ecne fchare van leerlingen, die uit alle oorden zamen vloeiden, om we-

tenfchap van zijne lippen op te vangen , beftraalde hij dezo regtftreeks met dat

licht, waarin hij (feelde. iJlep drongéii zijne ïesfon in hunne gcnioedereri ; ware
' G'a '

"

' "

'het



'lier ^rzij'de'b'èginrclcrt'/Mli&i-tan Inj uiting jiniel' omhelsden, zoo was het voor-

-ïded van zijn' onderrigt voot hen ^verdvvöncn. Immers het was voor deze inzon-

derheid, dat hij den geneesheer affchetfte als een dienaar der natnur, wiens hoog-

'itt roem beftaat in' -de wenken zijner méfcsteresfe te yolgen (!*>. Het waren deze,

welke hij, met de ftemme des gezagsy vafl'het opperfte leergeftoelte hartelijk ver-

maande , hunne oefeningen aan te vangen ïnet de navorfching van de wetten der

natuur , de algemeene eigenfchappen en Icrachten der ligchamen , zoo als zulks in

de ,S<;holcn der Wis-' en Natuurkundigen^, door waarnemingen , proeven en gron-

•digè redenering- werd '^•ooder^ezen (f). : Voor deze , eindelijk , was het, dat hij

-»ich f zelven , in' "dit opzigt, tot een luisterrijk voorbeeld ftelde.

'•"J Hoc groot do verdicnften zijn mogen, welke boerhaave zich in dezer voege

oHitrent de Natuurkunde heeft verworven , zijne betrekkingen gedoogden niet , dat

"Hl)' zitft daai^afii eeniglijk toewijdde. Hem waren hoogere pligten , die de tijdelijke

l^avaart van het menschdom meer nabij betroffen, aanbevolen.. Hij kon alzoo het

goede zaad flechts ftrooijen , en den grond ecnigermate tot den ontvangst hiervan

'béreidöï, maar de verdere bewerking van dezen moest hij aan de zorge van anderen

overlaten. Het was toch niet geno^ 4e gemoederen voor -de nieuwe, leer te win>-

nen; zij moesten ingelicht en onderfteund worden omtrent al wat de betragting

derzelve bCvordelijk kondc zijn. De Natuurkunde, zoo als zij in de leerboeken en

fcholen w«r4 voorgedragen , was nog gefchoeid op de oude leest ; zij moest vaa

-eenö bekwame' hand den' vorm ontvangen, welke haar, volgens de verbeterde be-

grippen, waardiglijk paste. Hoe meer men de noodzakelijkheid befefte om de na>-

tuar proefondefvindelijlr te onderzoeken, hoe levendiger men de behoefte gevoelde

van nieuwe werktuigen, waardoor de eigenfchappen der ftof, het zij regtftreeks, het

• zij bij gevolgtrekking , ontdekt en duidelijk -werden voor oogen gefield. De wiskunde

moest vooral op de reeds gevondene natuurwetten ftrengeltjk worden toeg-epast.

Dit werk was in al zijnen omvang bewaard voor s'gravesande. Hij verkeerde

te Londtn als geheimfchrijver bij het Nederlandsch Gezantfchap , hetwelk, in den jare

17 15, van wege de Algemeene Staten was beftcmd, om Koning Gcorge den eerfteh,

met zijne fcöftisr iop iden". troon; gelulo te wenfchen, en bevond; zich dus in het

-brsuidpimt 'der - verlichtingi; wato wonder, dat hi) door de helderheid, waarmede
-'-" -i;- <4,;-:p!!.. : .

'. :. ; .. .j a.^ ^._. f. „;....-.:. li.. l. ,..>( ,..„: ; ....hij

3j;b ism zi^xniu diIiüi/l'Kf ,n'j;>nav '-ii f- 9ni»s n/rf O'
r'

''i 0;
(*) Tn tratUnt de honore medici SF.RvrTUTR, qttnk haim't Vin. Feir, jtitnt t73l.

iX) ^o» *" J^'f ^"' 'y"> aangihaalde Redevoering,

3Xi !- i)
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hij was omringd, ten fterkfte werd getroffen. Na zijne terugkomst viel hem het

geluk ten deele ,
geroepen te worden tot het hoogfte onderwijs der Wiskundige We-

tenfchappen aan Leydens lioögé Schole. Toen was het, dat hij de Newtoniaan-

fche Natuurkunde in alle hare bijzonderheden ontvouwde, niet flechts bij monde

voor zijne leerlingen, maar openlijk bij gdchrifte, in dat onwaardeerbaar en alom

geprezen boek, (*) waardoor eene onvergankelijke eerzuil voor zijnen roem is op-

gerigt. Hem komt de lof toe, de eerfte geweest te zijn, die de verbeterde Na-

tuurkunde van NEWTON in hare geheele uitgebreidheid buiten de grenzen van haar

Vaderland heeft gebragt. Hij plaatfte haar op onzen bodem, arbeidde zonder op-

houden aan hare voltooijing, en voerde haar aldus tot eene treffende volkomenheid

op; Nu zag men alle de deelen der Natuurkunde tot een geregeld zamenftel ver-

cenigd, waarin zuivere beginfelcn den gang der onderzoekingen beftuurden, en door

J^ondige retlenering tot klaarblijlielijke uitkomften geleidden. Hetgeen newton door

de fcheppende kracht van' zijnen geest had voorgebragt, was niet in alle opzigten

voor het , aïgeraccn gefchilct; s'graVesande gaf daaraan met eene meesterlijke hand

zulk eene gedaante, dat het bij een iegelijk goedkeuring konde vinden. Hij, na-

melijk , heeft de grondftellingen van den Engclfchen wijsgeer ontwikkeld, ineen

duidelijk licht gefteld , getoetst , met juistheid beoordeeld , en , eindelijk , geftaafd

^ttiet oorfpronkelijke bewijzen, die tot een ohverwellielijk fieraad van zijnen arbeid

Verftrekken. Beftuurd door hartelijke liefde tot de waarheid , fchroomde hij niet daar,

waar het pas gaf, van het algemeen gevoelen af te wijken. Dit getuigen, om een

enkel maar treffend voorbeeld op te noemen, de proefnemingen over de botfing der

ligchamcn, waarmede hij de nieuwe leer van leibnitz tegen de aangenomene

: denkbeelden onwederfprckelijk bevestigde.

• Hij aanvaardde den gewigtigen post , hem opgedragen , met eene redevoering

,

•die voornamelijk ten doele had het nut der wiskunde in alle wetenfchappen , bij-

• zonderlijk de Natuurkunde, te betogen (f). Hierin gaf hij zijn gevoelen openlijk

te kennen over de wijze, waarop de laatstgenoemde tak van befchaving moest

woi;-

'' (*) P1>yjlctt tiementa mathemdCica , '<exptrimilitii tttifirmiit» , fivt introductio ei PhihfcpUiam

Iftv/UKtatiam,

(t) De Mathefets in omnibus fcientiis, praecipm in Phyjlcis v/u: nit non Ji Astrantmio*

ttrfectiine ex Pinfiea haurieuda babita a. d, X. .kal, Tulii . Anno I7I7.

:":: -G'i-

r^
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borden behandeld. Ceene vacandering , zoo waren x^ne gedachten, kan in ék

ftofFclijke wereld voorvallen, ten minftc niet door ons worden opgemerkt, dan dio

of van beweging haren oorfprong ontlccne, of beweging voortbrenge; het zij dat

•feniks plaats hcbbe ten aanzien der ligchamcn in hun geheel genomen, of zich be-

pale tot de deelen, waaruit deze zijn zamengefteld. Beweging iau t)ehoort tot dat

"gene, hetwelk gewoonlijk grootheid wordt genoemd, of voor vermeerdering en

vermindering vatbaar is. Zij is dus , en met haar de geheele Natuurkunde een

'onderwerp der wiskunde. De wetten, naar welke de fchepper gewild heeft dat zich

tieze bewegingen zouden rigten, moeten den grond leggen der wiskundige redene-

-ring; maar de kennis daarvan ligt niet overal even zeer bloot; een groot gedeelte

•is diep verborgen. Hoc zal men dit aan den dag brengen? Onmiddellijk, door

^e natuur met een aandachtig oog gade te flaan; niets, hoe gering ook, in dezen

voorbij te zien; en de verlchijnfelcn , die onder verfchillende oniftandigheden zijn

"waargenomen, onderling ter opheldering met elkander te vergelijken. Kunstmatige

idoor de natuur in zulk eenen toeftand te brengen, waann zij zichzelve niet

vertoont , en zorgvuldig te letten , hoc zij zich daarbij gedrage. Op deze wijze is

men gefaalkt tot de kennis van geheimen , welke de menfchelijke kortzigtigheid

fanfchclijk fchenen te ontvlugtoi.

Wilt gij weten , mijne Heeren ! of s'gravesandr aan deze beginCelen getrouw

is gebleven , vraagt het zijnen beroemden en ijverigen leerling , vriend , opvolger

,

tevensbefchrijver en lofredenaar (*) , die hem als het beeld van een volmaakten

wijsgeer heeft gefchetst (f), den geest, waarmede liij ftandvastig werd bezield,,

met krachtige trekken aangewezen, en in bijzonderheden afgemaaid. Vraagt het

zoo velen , als door hem in de binnenkamercn der natuur zijn ingeleid , inboorlingen

«n vreemden , tijdgenooten en nakomelingen , zij zullen eenparig daarvan een on-

Avraakbaar getuigenis afleggen, en gulhartig beUjden, hoeveel rij aan ziiiK voorlich-

ting hebben te danken. Doch vraagt het inzonderheid u zelve, zooverre gij ge-

'meenzaam bekend zijt met den inhoud van dat gadeloos werk, waarop ik reeds

doelde , en dat , bij al zijne inwendige voortreffelijkheid , het nederig opfchrift draagt

van Inleiding tot Newtons v/ijsbegeerte.

Vreemd moge het misfchien fchijnen, dat «'cravesande zich hierin ganfchelijk

af.

(*) T. N. S. AlLAMAND.

(t) In traiitHê os vëko fHilosopho , liabica a« d> XXX. Maji I749>
''"'
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i^l^ecrig toont van alle ondcrftellingen , ten minfte, dat men niets bij hem aan*

treft-, daa lietgeen op ondervinding en wiskundige redenering berust. \Vy weten

Y^n elders (*), dat hij de gepaste nafporing van waarlcliijnlijke ooi-zakcn in gecnen;

^le afkeurde; maar hij zelve gevoelde geene roeping zicli daannole onledig ta

l^öutlen. Hij nam niets aan, waarvoor geene duchtige bewijzen beftonden. Ronde-

\\}k beleed, hij zijne onkunde wegens dat gene, hetwelk onzeker was. De eer va^

dit op mogelijke gronden te verklaren, liet hij aan liet vindingrijk vernuft van &n<

djijqin QY^H. Een iegelijk oordeefc , hoe verre hij hierift feefchfijkleöe.. ftayolgüjg ver-

dJsBe.' ,' . .. '.'. ':fi '.'•'
. .''r'i'f;:^'-)-'

Ja weerwil van den hoogen rang, waartoe s'gravesanide als wiskundige wasj

opgeftcgen , gold bij han in de kennis der mtuur geene uitfpraak , welke niet door

IJfoevcn wierd voor oogen gefteld , of door naauwkeurige waarnemingen, bevestigd.

Hiertoe was noodig dat hij zich eenen eigen weg baande door de uitvinding van

cenc ontelbai'e menigte , werktuigen , alle door hem zoo voorgefteld en befchreveni,

als vereischt werd om den kunftenaar wegens dcrzelver zaraenftelling volkdjg t^

onderrigten. Onberekenbaar is het nut, op deze wijze allerwege door hem gcftigt.

Dan, ik behoeve hierover niet uit te weiden. Gij vreet het. Toehoorders! hoe hij

aldus , door zijne fchranderheid , de leerftellingen der werktuigkunde , de middelpunts-

krachten, de wetten der veerkracht, de hoedanigheden der bewogen© ligcliaanen, de

waterweegkunde , de eigcnfchappcn der lucht en van het licht, zelfs voor de gi-offte

ziöt'uigen aanfchouwelijk heeft gemaakt. Dit heeft hij gedaan eene eeuw geleden.

Sedert is de fchcrpzinniglieid fe het uitvinden en volmaken van werktuigen aanzien-

Ifik toegenomen. En evenwel worden diegene , welke s'cRAVEisANDE heeft ge-

bïu?kt, nog in vele opzigten , tot de gèringfte kleinigheden toe, nagevolgd. Zo<»

Iieerscht hij tot den huldigen dag , ik zegge niet , binnen de grenzen van ons Va-

derland, maar alom, in de werkplaatfen , waar de natuur naarftiglijk wordt onder-

zocht ; zóo leeft hij in de gehöorzalen , waar hare wonderen worden uitgelegd ; zod

zal zijn naam nog lang met onderfcheiding genoemd worden , wanneer vele andere

beroemde Natuurliundigen , die hem op zijde ftreefden , of in andere opzigten over-

troffen, reeds het dndeiijk lot van alle ftervelingen, dat der vergetelheid, züïktt

hebben ondergaan. .ijia ixl

Hoc zouden hij , zijn groote voorganger , en andere eerbiedwaardige gi-ondleggcrs

deir

• () Zie de aangeliaalde redevoering van den Hoogleeraar Allamand, bl. ii.
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der hooggeroemde wetenfcliap van verbazing zijn opgetogen , indien zij , in den

kring der levenden teraggeljeerd, bij zeer velen eene blijkbare neiging zagen uit-

blinken , om hunne voetftapijen te verlaten , en de kronkelpaden , die tot het on-

doordringbare leiden , op nieuw te betreden ? Konde ik het , naar waarheid , Hechts

eene nctging noemen ! Ziet men , of liever , verbeeldt men zich niet werkMijk reeds

omringd met eene zee van vloeiftolFen , waarin geenc vaste en bekende baken den

koers rigtcn ? Zweven niet fommigcn , even als weleer , bij voorkeur j in den

kring van loutere onderftellingen rond? Moge door de krachtdadige pogingen van

alle weldenkcnden , die met een beter licht zijn beftraald, deze verkeerde gang met

nadruk worden gefruit ! moge dit het doel en uitwerkfel zijn der bemoeijingen van

alle geleerden midden onder ons, en, bij uitnemendlieid , van de Leden dezer Ko-

ninklijke Inftelling! op dat de Natuurkunde, diep geworteld, ecncn regten ftand

boude, hare takken uitbreide, en van alle kanten zegerijke vruchten aanbiede voor

de bcfchaving, het geluk, de welvaart van mcnfchen en volkeren, bijzondcrlijk

vau het dierbaar Vaderland.

SLOTREDE VAN DEN VOORZITTER.

Mijne heeren !

De arböd der Klasfc 'is dan nu tot uwe kennis gekomen; en hierover verherugt

zij zich. Bewust van dat gene gedaan te hebben , hetwelk in haar vermogen was

,

pligt vereischte , wacht zij met gelatenheid het oordeel af, dat over haren arbeid

geveld zal worden , mitsgaders , over het nut , dat eene ftigtlng als deze al of niet

aan het Vaderland en aan de Wetenfchappen kan toebrengen , of reeds veelligt heeft

toegebragt. Vergunt mij Hechts , dat ik , alvorens deze Vergadering te fluiten , U
voor uwe vereerende tegenwoordigheid en voor de verleende aandacht bcdanke, en

opregtc wenfchen uite voor het Vaderland, voor Zijne Majesteit den Koning,

Befcl.ermhecr van het Inftituut, en voor het geheele Koninklijk Huis. Het Opper-

wezen ftorte de keure Zijner zegeningen uit over deze Hooge Pcrfonen en over

bet Land onzer inwooning! Het zij zoo!
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Gehouden den 8^'" Octoher i8fg.

yoorzitter, 3. F. SERRURIER.'

Selretaria, G. VROLIK.

De Eerde Klasfe van het Koninklijk - Nederlandfche Inffituut van Weten-

fchappen. Letterkunde, en Schoone Kunften, naar voorfchrift des Regle-

ments, wederom in dit jaar eene Openbare Vergadering hebbende moeten

houden, bepaalde daartoe, in hare Klasfikale Zitting van den lyden Junij 11.

den dag van heden. Na dat Zijn Hoog Edele Geftr. de Heer Staats-Raad Gou-

A 2 ver-



verneur van Noord - Holland , de Edele Achtbare Heeren- Burgemeesteren

dezer Stad, en de verdere, bij deze plegtigheid uitgenoodigde , Autoriteiten

en Letterkundige Maatfchappijen , benevens de aanwezige Leden des Infti-

tuuts en Korrespondcnten der Klasfe , zich ter Vergaderzale hadden begeven,.

'^en geplaatst waren, opende de Voorzitter deze Tweede. Openbare Zitting,,

meï de volgende aanfpraak;



De Grondwet van het inftituut legt aan de Eerfte Klasfe, evén als

aan de drie anderen, de verpligting op, om op hare bemt eene Open-

bare Vergadering te houden.

Het is dus, minder uit eigene keuze, dan ten gevolge eener ftellige

verpligting, dat ik U, geachte Medeleden! thans hier in het openbaar

vergaderd zie, in het bijzijn der Leden van de overige Klasfen, in het

bijzijn van andere, door hunnen ftand, rang, of geleerdheid, achtbare

en verdienftelijke , Mannen!

En dat ik bij dezen verklare, de Tweede Openbare Vergadering der

Eerfle Klasfe van het Koninklijk-Nederlandfche Inftituut van Wetenfchap-

pen. Letterkunde, en Schoone Kunften, te openen.

Waar na, door den Sekretaris de Naamlijst der Leden opgelezen

zijnde , bleek , dat uit deze Klasfe aanwezig waren , de Leden

:

J. F. SERRURIER ,

G. VROLIK,

J. H. VAN SWINDEN,

J. KOPS,

C. EKAMA, - J. F. KEYSER.

Als mede de Heeren Korrespondenten

:

O. S. BANGMA ,

G. MOLL ,

J. F. L. SCHRÖDER ,

J. P. VAN CAPPELLE, CD

G. WTTEWAAL,

F. G. VAN LYNDEN VAN EN TOT HEMMEN, CD

L. VAN MEERTEN.

A 3 Zijn.

/
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Zijnde mitsdien afwezig, de Leden:

w. VAN BARNEVELD, rustend Lid, j. f. kluyskens.

M. VAN BIARUM,

P. DRIESSEN,

C. H. k ROY,

A. PAETS VAN TROOSTWYK, rUS-

tend Lid,

"f". 'i^^LAX^iWANS ,

J. BLANKEN JANSZ.

't'. ïï. ^^ KRAYENHOFP ,

A. G. CAMPER, rustend Lid,

A. P. R. C. VAN DER BORCH,

A. F. GOUDRIAAN,

J, A. BENNET,

A. VAN DEN ENDE,
•C

J. P. FOKKER ,

C. G. C. REINWARDT,

C. feRUNlNGS JR.,

F. DE NIEUPÖRT,

P. E. WAUTERS ,

J. B. VAN MONS,

Hierop vervolgt de Voorzitter:

J. P. MINCKELERS,

J. F. SENTELET,

F. E. VERBEECK,

F. RoucEL , rustend Lid

,

A. DEKIN,

J. PARMENTIER ,

J. M. C. VAN UTÈNHOVE ,

C. VAN DELEN,

A. BLANKEN JANSZ. ,

P. M.. BOUCSNEL,

E. J. THOMASSEN i THUESSINCK,

N. C. DE Prv.EMERY,

HERTOG VAN URSEL

,

A. VAN STIPRIAAN LUÏSCIUS ,

G. SANDIFORT,

J. C. B. BERNARD,

J. A. UILKENS,

en

C. HOOBEBEEKE.

Wien onzer. Mijne Heeren, moet het niet treffen, onder de namen

der Leden, waaruit thans deze Klasfe beftaat, niet te hooren vermel-

den, zoo vele mannen , waarop wij in onze Eerfte Openbare Vergadering

mogten roem dragen

!

Drie onzer Medeleden , de Heeren roucel , van barneveld en camper ,

hebben onlangs begeerd, als rustende Leden te worden aangemerkt,

en de Klasfe heeft zich gedrongen gevoeld aan hunnen wensch te vol-

*•

'
doen;
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doen; in hope echter, dat, zoo laog niet hooggevorderde ouderdom hen

daartoe buiten (laat zal ftellen, zij zich oolc nog voor het vervolg, op

deze of gene wijze , verdienftelijk zullen maken , bij ecne Klasfe , die;

hen niet , dan ongaarne , uit den kring harcr werkende Leden heeft zien

fcheiden.

Een achttal Leden hebben wij door den dood verloren; de meesten

hoog bejaard, maar daarom niet minder betreurd.

Reeds was aan den Hoogleeraar van geuns en aan den Admiraal

VAN KiNSBERGEN dc Tust tocgekcnd , waarop zij, uit hoofde hunner

jaren, zoo vele aanfpraak hadden. Thans rusten zij van al hunnen ar-

beid, maar hunne gedachtenis blijft ons, en geheel het Vaderland,

dierbaar

!

Zoo verloren wij twee Natuurkundigen , rossyn en de burtin ,

de één in het Noordelijk, de ander in het Zuidelijk, gedeelte

van dit Rijk , bekend , als fieraden der Hooge Scholen en Geleerde

Maatfchappijen , waai-aan zij verbonden waren ; mannen , van welken

ook het Inftituut zich eenmaal zoo veel voordeel had mogen beloven.

• Ook den Hoogleeraar bonn rukte de dood .uit ons midden. Hoe ver

gevorderd in leeftijd, begeerde hij niet onder de rustende Leden te

worden gefield. En bij zijne menigvuldige verdicnften , om deze Stad,

en derzelver Doorluchtige School, voegde hij die, van, tot aan zijnen

dood , een volijverig en allerbelangrijkst Lid dezer Klasfe te zijn ge-

bleven. -F

Smartef^k gevoelen wij , nog bijna dagelijks , het gemis van den

achtbaren jacob floryn, bekend als een Wiskundige van den echten

Stempel; en wiens ijver, om aan de Klasfe van nut en dienst te zijn,

geene palen kende.

AVanneer ik voorts, onder de afgeftorvene Leden, ook den naam van

jan nicolaas van eys moet vermelden, dan voel ik bepaaldelijk mij

bevoegd en geroepen, om een oogenblik ftU te ftaan by de verdiende

van
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van dezen man, naardien dezelve, van eenen eigenen aard zijnde, bij

fommigen zoude kunnen miskend worden.

Was hij geen Geleerde, geen man die de Wetenfchap verrijkt, ont-

dekkingen gedaan , of nieuwe denkbeelden in omloop gebragt .heeft . .

.

hij was een man, die belang flelde, in al, wat, zijns inziens,. cene al-

gemeen nuttige ftirekking had , en die het zijne gereedelijk 'toebragt

,

om dat te helpen fchragen en bevorderen.

Den landbouw uit liefliebbefij beoefenende, befteedde hij niet flechts.

Jaarlijks , een gedeelte zijner aanzienlijice inkomften aan.de ontginningen

bearbeiding van weleer woeste Duinen; verfchafte daardoor arbeid en

onderhoud aan een aantal huisgezinnen; en ontwrong, aan het voor-

"maals dorre zand, eenen voorraad van vruchten, die hier en elders meer

dan gewoon- gezocht waren : maar daarenboven was zijn huis en hof-

ftede de verzamelplaats van liefhebbers vaa den landbouw uit; alle onze

gewesten. ;

Die den landbouw beminde , konde vrij op boekenrodè zijnen in-

trek nemen, en vond daar telkens het gulfte onthaal bij den eigenaar,

die zich gelukkig gevoelde , wanneer hij over landbouw konde fpre-

ken, vooroordeelen bij de landlieden wegnemen, en verbeteringen

algemeen maken.

. Zoo werd hij, in der daad, de middeloorzaak, waardoor nuttige

inftellingen , ten dicnfte van den Vaderlandfchen landbouw, zijn tot

fland gekomel.

En de man, die voor zijne uitfpanning zulk eene taak koos, en tot

in zijn hoogen ouderdom vervolgde ; de rijke , die zijnen overvloed zoo

aangenaam, en tevens zoo nuttig, wist te hefteden; moge waarlijk tot

voorbeeld aan velen verftrckkcn , en verdiende , uit dien hoofde , de

plaats , welke hij onder ons bekleed heeft.

Dat de reeks van verliezen , door deze Klasfe , in de beide laatfte

jaren, ondergaan, hier mogt eindigen! Dat ik zwijgen mogt van den

flag.
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flagjliaar zoo onlangs toegcbragt— waar over deze Gé\Vesten nog treu-

ren ; Hollands Hoogc School in rouwe gedompeld is ; en aan de Wc-

ténfchap een harer fieraden en ijveriglle bevorderaars is ontrukt ge-

worden r

Maar ik moet van deze plaatfe de treurmare verkondigen , waarvan

tiog geheel Nederland weergalmt, dat roem op hem droeg: Gij hebt

ERUGMANS vcrloren! . .

En hierbij bepaalt zich ook deze mijne taak. Wie jen wat brug-

MANS was , verwacht gij uit mijnen mond niet te hooren. Maar ze-

iker verwacht gij, met mij, dat wanneer eenmaal de .droeflieid, die

thans nog zijne leerlingen en gemeenzame vrienden prangt , zal plaats

gemaakt hebben , voor eene bedaardere overweging en bewondering

zijner wetenfchappelijke grootheid, dat dan één uit hen allen deze

plaatfe betreden, en ons zijnen Meester naar Waarde fchetfen zal.

Dit verlies, M. H. nog zoo onlangs geleden, is dan ook datgene,

tot welks herftel onze Klasfe nog gcene poging gedaan heeft.

De overige plaatfen , door het afflerven van fommige , door de be-

geerte naar rust van andere. Leden, opengevallen , zijn allengs, op voor-

dragt der Klasfe , door den Koning , wederom vervuld geworden , door

de benoeming der Heeren keyser , schröder. , van stipriaan luïscius ,

UILKENS, HERTOG VAN URSEL , SANDIFORT , BERNARD en HOOREBEEKE,

van welken ik hen, die thans hier tegenwoordig zijn, van harte wel»

koom heete, en van welke allen wij- met grond verwachten mogen,

dat zij den roem en luister zullen vermeerderen van het Nederlandfche

Inftituut.

Het is voorts zeer opzettelijk. Mijne Heeren! dat ik bij den aan-

vang gewaagd heb, van de ftellige verpligting dezer Klasfe tot het

houden van Openbare Vergaderingen.

Want hoe zouden wij uit eigene keuze daar toe kunnen befluiten,

daar de Wetcnfchappen , die het voorwerp onzer werkzaamheden uit-

B ma-
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maken , zoq talrijk en verfchillend zijn , dat er geen belangrijk vi-aag-

ftuk, tot ééne derzelven betrekkelijk, in onze gewone Vergaderingen

kan worden te berde gebragt , zonder dat zelfs een aantal harer Leden

«Is bloote toehoorders daarbij tegenwoordig zijn, en zich van alle be»

oordeeling moeten onthouden.

Hoe dan onderwerpen vinden , die , en voor alle de Afdeelingen de*

zer Klasfe zelve, en daarenboven voor Geletterden in het algemeen,

belangrijk zijn!

Hoe die voordragen, op eene wijze, die voor een befchaafd Publiek

©nderhoudend en tevens der Klasfe waardig zij, uit welker boezem

zij , bij zulk eene plegtige gelegenheid , voortkomen l

Hoe tellcens Sprekers vinden, in eene Klasfe, wier meeste Leden,,

niet alleen elders woonachtig, en in -Staats- en andere gewigtige be-

trekkingen werkzaam zijnde , Hechts nu en dan onze gewone bijeen-

komften kunnen bijwonen; maar waaronder zich voorts ook mannen

bevinden , wier naam reeds eéne loffpraak . is , wier Oordeel en kunde

ons te dienfte ftaan, waar wij die behoeven, maar wier lust of oplei-

ding het niet medebrengt, om als Openbare Sprekers op te treden; of

die het geheel buiten hunnen werkkring gelegen achten, om van de

hoogte, waarop zij ftaan, afdalende, eene taal te gebruiken, ook voor

toehoorders van zeer verfchillenden aanleg en opleiding verflaanbaar en

onderhoudend

!

En in der daadj Mijne Heeren! hoe aangenaam het voor een waar-

Ejk befchaafd Publiek zij, om in een tijd, zoo rijk aan weinig betceke-

nendc Redevoeringen, Verhandelingen, Aanfpraken, en wat niet al

meer , ook nog nu en dan een waar Geleerde te zien optreden , e»

hem te hooren , uit den fchat zijner geleerdheid, in gemeenzame ea

bevallige taal, opmerkingen mede deelen, die, hoe zeer de vrucht

aijnde van langdurige en diepe nafporing , echter door de bekwaamheid

der voordra-gt, ook den minder geocfenden toehoorder treffen

j

hoe
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lioê aangenaam het voor ons Publiek zij , dat er onder cmzt Geleer-,

4en in de bedoelde vakken, gevonden worden, die ook dezen rocn»

niet verfmaden , en daar door in der daad dubbele verdienftc verwerven

;

erkennen wij, aan den anderen kant, dat verfchillende omftandighe-

den moeten medewerken, om dit mogelijk te maken: wachten wij ons,

van allen te cifchcn, wat fommigen ons geven: en veroorloven wij ons

ilthans geen ongunftig oordeel, over Geleerden, met wier vak of open-

bare betrekking de Wcllprekendheid in geen onmiddellijk verband ftaat,

wanneer zij weigeren, om, zonder ftellige verpligting, in het openbaar
te fpreken.

Deze waarfchuwing , Medeleden! zoude overtollig en ongepast zijn,

zoo niet, onder onze thans aanwezige toehoorders , welligt deze of gene

ware, gewoon om zoo te oordeelen, en het denkbeeld van bondige

geleerdheid niet wetende af te fchcideH vaa dat van openbare monde-

linge mededeeling.

Maar ook juist daarom zult gij het niet ondoelmatig vinden, dat ik,

in eene Openbare Vergadering , bij dit onderwerp een weinig ftil fta

,

en als het ware de zaak van fomraig^n onzer, hoe zeer daar to« on-

geroepen , bepleite.

Niemand, Mijne Heeren! kan opregter hulde bewijzen aan ware

Welfprekendheid,dan ik, die alle«a door Uwen ftelligeir wil thans eene

plaats bekleede, van waar vóór mi} zulke uitmuntende Mannen tot U
gefproken hebben, dat ik het mij nimmer vergeven zoude, zoo ik de-

zelve, anders dan fchoorvoctende , had beklommen.

Niemand, herzeg ik, kan opregter hulde bewijzen aan ware Wel-
fprekendheid dan ik, maar niemand is tevens meer in de gelegenheid,

dan een Lid dezer Klasfe, om zich te overtuigen van het onderfcheid,

dat er is, tusfchen weten en fpreken.

Hier toch, meer dan bij eenige onzer Zusterklasfen , is de vonn, de

voordragt, de taal, niets meer dan fchil, eu fdiors, en bekleedfdl

B 2 eener
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etner vrucht, waaraan zuigelingen Hechts zich vergapen, en naar de

fraaije lijsterbesfen hunne handjes uitftelcen , terwijl een volwasfcne de

druiven in het oog houdt, fchoon derzelver lilcur weinig van die der

verlepte bladen verfchille.

Ja! gij, Wclfprekendheid , Diclitkunde, en gij nabootfende Kunden!

die oog en oor van den mensch ftreelt, en zijne verbeelding vervoert!

hier wordt het voedfel vergaard, dat ook U onderhoudt en laaft, de

ftofFe gedolven en bereid, die tot grondflag ftrekt der hooge vlugt,

welke gij den menfchelijkcn geest doet nemen, en waar door gij ook

ons wederkeerig bekoort. '

Wetenfchap toch en konnis, diepe kennis der natuur, en harer wer-

king, is de fpil waarom alles draait. Om op den mensch in velerlei

opzigt te kunnen werken , moet men hem , en al wat tot hem in ver-

band ftaat, grondig kennen.

En hij, die daartoe de hand leent, daar aan, zijn leven lang, zijne

trachten beftecdt;

' die dier en mensch, van hunnen oorfprong af tot aan hun uiteinde,

gadeflaat; waar de werking der natuur geftoord wordt, dezelve tracht

te herftellen, en zoo doende, zich, door zijne kunst , tusfchen leven en

dood plaatst;

Hij, die in de diepte der aarde doordringt, en uit datgene wat hij

opdelft, tot veranderingen belluit, die deze bol moet ondergaan hcb-

1)en, duizende van jaren, vóór dat dezelve aan een levendig wezen tot

verblijfplaats konde verftrekken; en die deze ftellingen weet te flaven,

door, de natuur nabootfende, gelijke gewrochten en veranderingen

voort te brengen; _

Hij , die de boomen , ftruiken, en planten , over eene oppervlakte van

duizende mijlen verfpreid, en onder de verfchillendfte luchtllreken

groeijende, in een klein bellek dwingt, dezelven ontleedt en vergelijla,

en, nu, overeenkomst en verfcheideaheid bepaalt , alles ordent en rang-

fchikt.



C 13 )

fchikt, en daardoor tot duidelijke kennis geraakt ,,van datgene, wat

den mensch weleer flechts voor de oogcn fchcmerde

;

Hij , die ons , van vruchten
, gewasfen , en dieren , de meest mogelijke

hoeveelheid, verfcheidenheid en keur,-totrVoedfel, en andere einden

^

weet te verfchafFen, en zoo doende, de, weleer aan (laven en lijfeige-

nen overgelatene , land-huishoudkunde ,tot eene wetenfchap verheft , die

de wetten der natuur aan hare oogmerken dienstbaar maakt, het le-

vensgenot vermenigvuldigt, en de Maatfchappij voor rampen behoedt,

die de vroegere onwetendheid als ftraffen eener vertoornde Godheid

aanmerkte

;

Hij, die de krachten der natuur, en den aard en werking harer be-

Ilanddeelcn, zoo lang befpied heeft, dat hij ze nu doet dienen, om als

't ware de natuur zelve te veranderen; die aan een land voorregten

weet te , verfchafFen , welke door de Natuur aan hetzelve voor altijd

geweigerd fchencn; die meren opdroogt, overllroomingen weerhoudt,

den loop van rivieren verandert, en, zoo als het .jeugdige raenschdom

zulks met verbazing zoude genoemd hebben, aan.{alle Elementen fchijnt

te gebieden;

Hij, die de aarde meet, haren ftand tot andere wereldbollen bepaalt,

de loopbaan der Kometen berekent, de Sterren telt, en de Planeten

als töt zich doet naderen , om ze tot een ondenverp zijner befchouwing

te maken;

Hij, die een gedeelte van dien reuzen-arbeid op zich neemt, en al-

dus het zijne toebrengt om ware kennis te vermeerderen, en de won-

deren der Oudheid te doen vervangen door nieuwe wonderen, die nog

oneindig grooter zijn, om dat zij eenheid en regelmaat vertoonen, waar

men , te voren , flechts door menigte en verfcheidenheid , als bedwelmd

werd;

is Hij, die in dien werkkring zich plaatst, en dit is de "werkkring

dezey lilasfe, niet een hoogst verdienftelijk Lid eeüer zamenleving , tot

B 3 wi«r



Twer #ë!zljn It^ nu rèèilss zoo veel toebrengt, eri dan nog vruchte»

zaait, die door volgende eeuwen en geflachten zullen geoogst worden!

Voldoet hij niet, meer dan duizenden, aan zijne beftemming, wan-

Beer hij, door het beiang dei" Maatfchapjnj geraadpleegd, de flotfom

zijner verkregene kennis mede deelt en aan dat belang dienstbaar

maakt?

En' mag mên het laken, indien hij het aan anderen overlaat, het

goud, dat hij gedolven en gelouterd heeft, tot fieraden en pronkftuk-

Iten te 'herwerken , die het oog tatt allfcn btkoren 5

Neen, Mijne Heeren! op dit llandpunt geplaatst, zal het niemancf

kunnen bevreemden, wanneer hij hoogstvcrdienftelijke Leden dezer

Klasfe , in deze Openbare Vergaderingen , nimmer als Sprekers ziet op-

tYed«n.

Van velen hunner intusfchen mogen wij vertroinven , dat zij zich

,

óok aan deze taak, in het vervolg, geenszins onttrekken zullen.

i)an heden wilde nierhand deize plaats betreden; en wat wonder!

Rft-UGMANS had önS hope gegèVéh , hedeit ecttö fpreekbenrc te zullen

vervullen

!

.Mogt dus iemand deze Vergaderplaats verlaten, min voldaan over dat

gene Wat er gezegd is, niemand, vertrouw ik, zal onvoldaan zijn,'

op het hoören van- datgene, 'Wat'^ 3oö^ de Klasfe gedaan is; waar

voor ik allen, die daartoe mede gewerkt hebben, onzen opregten dank

itoeb'reng'e , en torhet aanlióöi-ên waarvdn ik Ü thans uithoodrgti!

Door den Sekretaris werd als toen voorgelezen het navolgend

Ver.
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Verslag der werkzaamheden van de eerste

klasse, gedurende de ïwee laatst ver-

loopene jaren.

ZEER ^ÖeAÖÏÏTE TÖËHÖÖRDEPvS 'VaI^ "AyLEtlLÈi
RANG EN STAAT

!

Dê Eerfle Klasfe van het Koninklijk - Nederlandfche Inftitiiut van

Wetenfchappen , Letterkunde , en Sclioone Kunden , geroepen tot eene

openlijke verantwoording van haren arbeid in de twee laatst verloopene

jaren, (laat gereed, om te voldoen aan dezen vereerenden last. Zij zal

trachten, een zamengedrongen Verflag te geven van het geen in dien

tijdkring bij haar, betrekkelijk wetenfchap en kunst, is voorgevallen,

vaji de uitkomften, welke hare handelingen hebben opgeleverd en \m
hetgeen billijker wijze deswegens njag worden te gemoet gezien.

Vereerd met zeer vele aanvragen van het Gouvemement, heeft- der-

zelver overweging en beantwoording een aanmerkelijk deel ingenomen

van hare werkzaamheden. Dat echter niet alle tijd daaraan is ten koste

gelegd , zal ftraks kunnen blijken , wanneer ik tot de vermelding der

figene werkzaamheden van de Klasfe zal gekoinen zijn.

In de eerde plaats dan van die gene , welke op last Zijner Majesteit

of van ondergefchikte Befturen zijn ondernomen.

Het behaagde Zijner E)vcelleptie den Konimisfaris - Generaal voor het

Oudefwijs , de Kunden en Wetenfchappen , in handen der Eerde Klasfe

te p:^€ti,h^f Model v^, een,.opder water te gebruiken, Mijnkoffer etx

de daarbij ;gevoqgde. Memorie, ten einde dezelve, volgens welbehagen

y>n Zijne Majesteit door haar onderzocht en beooixleeld zoude worden^

De Klasfe vond goed dien vereerenden last over te brengen op haar

Medelid, den Keer liRAYeNHOFFj uit wiens berigt zij zich ia daat

VOEd,



vond. Zijner Excellentie te dienen hoofdzalcelijk van het volgend

advies.

Zij erkende namelijk ,' dat, theoretisch befchouvvd, zoodanig een

Mijnkoffer, onder water fpringende , geweldige uitwerkingen zoude

moeten te weeg brengen. Zij erkende, bovendien, dat het werktuig,

zoo 'als het nu was zamengefteld, vatbaar zoude zijn voor eene vol-

doende proefneming in het klein en in 'zoodanige omftandigheden , als

men in de magt heeft, om tot den goeden uitflag te doen zamen-

fpannen.
rifiv •JliüA iiV.üi oCi

Maar zij hield zich even zeer overtuigd, dat de prbefnemiiï'g 5h hèt

groot, om namelijk Rivieren, Havens en Zeegaten te beveiligen, dat

is, vijandelijke fchepen, binnen dezelve indringende , te doen fpringen

of te vernielen , met onoverkomelijke zwarigheden zoude verbonden

wezen. Dit alles op voldoende gronden ontwikkeld zijnde , maakte iü

Klasfe dan ook géene zwarigheid. Zijner Excellentie te adviferen, om.'

deze uitvinding te rangfchikkcn onder het getal van nuttelooze be-

ïnocijénisfen en ondoordachte voorftellen.

Eene onmiddellijk nuttiger ftrekking fcheen het voorftel, om op eene

eigene wijze gelei uit beenderen te trekken en tot eenen matigen prijs

algemeen verkrijgbaar te doen worden.

Zijne Excellentie , den Minister van Binnehlandfche Zaken , hierop

het advies der Eerfte Klasfe Verlangd hebbende , dienden de Heeren

VAN MARUM, BRUGMANS Cn DE FREMERY Van ConCCpt- Vcrflag.

Uit hetzelve bleek, i'. dat de voorgeftelde wijze, om doot middel

van verdund Zee-Zoutzuur bouillon - tabletten en dierenlijm uit been-

deren te bereiden, niet verfchilde van dife van d'Arcet te Parijs^

waarvan, federt den jare 1814, aldaar eehe Fabrijk beftaat, 20. da?

het dus alleen zoude aankomen op de vraag, of het wenfchelijk zoude

zijn, dat er aan de verzoekers een uitfluitcnde vrijdom verleend wierd

tot bet verkoopen van bouillon -koekjes uit beenderen -gelei, 3». dat

ech-
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ecfireriegèn trét vcrteêncn van zulk een octrooi gewigtige bedenkinf

gen befraan , en wel vooreerst, naardien men geïnformeerd is, dat ook

dergelijke bouillon -tabletten met goeden uitflag in 'sGravenhage bereid

worden door een beroemd Scheikundigen, die voor dé bewerking zelv?

verbeteringen uitgevonden en het daarmede tot eene aanmerkelijke

hoogte gebragt heeft; iets waarop de voorftcllers zich niet beroemen

kuniièh. De tweede bedenking is ontftaan uit de bcfluiten Zijnef

Majesteit van 8 October en 6 December des jaars 1817, waarbij Zijne

Excellentie de Minister van Binnenlandfche Zaken is gemagtigd, om
het gebruik van den, te Haarlem verbeterden en aldaar in gebruik

zijnde, Papiniaanfchen pot, ter verkrijging van gelei uit beenderen, ten

nutte van behoeftigen, in meer algemeen gebruik te brengen, en dat,

overeenkomftig die befluiten reeds zoodanige potten voor alle Departe-

ïnertten van het Rijk, te Haarlem zijn in gereedheid gebragt. Met

welk een en ander het verkenen van uitfluitend octrooi niet ^yel.tf

vereenigen zijn zoude. •"
.er

Dan er beftaat nog eene derde bedenking: zij is deze. Indien men

van de Gelei, op de manier van d'arcet dopr zuren bereid, bouillon-

koekjes wil maken , loopt men groot gevaar , dat dezelve vergiftigd wor-

den , vermits de Gelei van het zuur , tot bereiding aangewend , bezwaar-

lijk geheel gezuiverd wordt. Daar nu de Gelei van d'arcet ter berei-

ding van bouillon-koekjes vooraf in metalen ketels, die niet wel anders,

dan van koper kunnen zijn , moet worden opgelost , zoo zal het , in

de Gelei overgebleven zuur, zeer ligt het koper -vergif doen ontftaan.

Om welke reden, al waren er geene andere, dan ook de Klasfe het

van haren pligt meende te zijn , het verkenen van octrooi op de Fabrljk

van bouillon-tabletten, naar de wijze van d'arcet, te moeten afraden.

Het behaagde Zijner Excellentie, den Kommisfaris - Generaal voor

het Onderwijs, en voor de Kunfteh, en Wetenfchappen , bij Misfive

van 4 October 1817, aan de Eerfte Klasfe te berigten, dat ingevolge

C be-
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bêfluit van Zijne Majesteit van 5 Juli} 1817, aan dezelve zoücfen wop.

den toegezonden eenige Machines voor de Vlaafpinnerij , en het dub-

belen van het garen, ten einde deze Werktuigen aan het examen en

eordeel der Rlasfe te onderwerpen, of namelijk: 1°. dezelve beter van

conftructie en verkieslijk zijn boven de thans in dit Rijk (j,oo ver men,

weet) reeds aanwezige machines van dien aard?

a**. Of zij gefcliikt zijn tot eene meer volmaakte en min kostbare

fpinwijze, dan de gewone met de hand?

''5". Of deze machines die waarde hebben, om derzelver invoering

hl dit Rijk kraclitdadig voor te ftaan.

Bij dezelfde Misfive werd de Klasfe tevens bekend met het verlangen

van den Uitvinder, dat door haar ook raogt geë^mineerd worden een

Graanmolen (op welke Zijne Majesteit hem reeds Octrooi had toege-?

zegd) ten einde door de goedkeuring der Klasfe aan deszelft.yerc}j§ij(t«tt

nog meerder waarde te doen toekomen» ...
De Spreker, benevens de Heeren bangma, moihs. en v^n capellb »

werden verzocht tot dq beoordeeling dezer aangebodene werktuigen-

Het is uit derzelver bijgcbragte inlichtingen , dat de Klasfe zich in (laat

bevond , Zijner Excellentie , den Minister voor het Openbaar Onderwijs , de

Nationale Nijverheid, en Koloniën, te dienen van het volgend Verflag.

• Een werktuig namelijk voor de Vlasfpinnerij was in ^ync geheele

Eamenftelling , zoo van voorbereiding, als draadtrekking en verdubbe-f

lin"- van eene uitflekende fraaiheid, en fcheen voor het maken van gro-^

vere | linnens, ter waarde van achttien i twintig Huivers de el, niets

te wenfchen over te laten. Eerfte Linncnkoopers en Fabrikeurs, die

deswcgens zijn geraadpleegd, waren volkomen eenllemmig met het ge-

voelen van gekommitteerden. De Ecrife Klasfe maakte daarom gecnfr

iiwarigheid, de drie vraagpunten van meergemelde Misfive bevestigend

te beantwoorden»

De



Dé werktuigen waaróp dit antwoord flaat zijn.
• ^^ ,^

i''. Twee kleine llalè ciUnders
,

gelieclit óp een planlcje als vofc't*

fluk , waaraan voorfteekt een korte , wijdftaartige Icopcren trecliter , -tcir

doorlating van liet vlas, dat, behoudens de .lengte van de vezel toib

öenën langen plok, of band moet 'getrokken worden. Deze bandni.de

grondflag van het geheele werk , en maakt de eerfte verdienile uit van

2ijne vinding. Bij vroegere pogingen, om vlas te ipinnen op werk-

tuigen , kapte raeu het vlas , dampte het , vermengde hét ook wel met

katoen, ora het als eene wollige fiof ter draadtrekking gefchikt te ma-

ken, doch verzwakte het daardoor tevens aanmerkelijk. Waarom mea
er in fabrijken niets mede op had. . Het behomlen viin het vlas in

zijne oorfpronkelijke lengte en kracht was alzoo het groote vraagftuk,

dat door den Uitvinder dezer werktuigen is beantwoord.

s**i ' Een werktuig, waarop het Vlas gekaard wordt. De éerstge-

Voi'mde plok of band wordt hier op eene fraaije wijze voorbereid, oni

tot een' draad te kunnen gefponnen worden. Zijne lengte wordt gc«

bragt van een tot twintig, zoo dat een band van vijf meters, behou-

dens de goede fcliikking der vezelen, nu reeds éene lengte van hon-

derd meters bekome.

S". Is een werktuig, dat men befchouwen mag als eene voortzet-

ting van N". 2. De band wordt nog eens gekaard en te gelijk ge-

trokken tot eene lengte, vijftien maal grooter,dan zij nu reeds bezit}

maar te gelijk als een draad opgewonden op eene bobijn of klos , wel-

k-e zich zoodanig, door eene eenvoudige bewerktuiging, in beweging

ftelt, dat de draad dezelve gelijkelijk vult.

.jfPi/.- Deze klosfen worden gefteld op de eigenlijk gezegde Spinma-

cMïie^ Mer teiï' getale van twaalf. Doch hfrt getal is tot zekere mater

Willekeurig, om dat het afliarigt van de uitgebreidheid, die men «an

het werimiig wil geven. Dit hééft naauwcüjks de grootte van een

gewoon bnffit.

Ca Aaa



Aan hetzelve is op eene zeer eenvoudige, doch tevens" tttr vindirig^-

rijke wijze' aangebragt het middel, om het vlas te liltkcn; met andere

woorden , om den draad vochtig te maken op het zelfde oogenbiik

»

dat hij gefponnen wordt.

Een jongen of meisje van t^vaalf of veertien jaren zoude in flaat

zijn , dit werktuig , even als de twee voorgaande , aan den gang te

houden, en van een enkel pond vlas een' draad te trekken van vijf en

twintig duizend meters in het zelfde tijdsverloop, dat acht handige

werklieden ter naauwer nood het zelfde op een gewoon fpinnewiel

doen zouden.

5». Een twijnmolen, waarop de gefponnen draden op cene zeer

gemakkelijke wijze gedubbeld en tot naaigaren bereid worden. Ook

over dezen was men bijzonder tevreden* - -ok-iftu

Bij deze werktuigen was nog gevoegd een Weefgetouw , waar de

fchietfpoel , door eene . cigenfoortigc bewerktuiging bij eiken ilag der

lade tegen den kam, genoodzaakt wordt, den weg door de- ketting met

eene groote fnelheid afteleggen. Dit mechanisuius zou van veel dienst

kunnen zijn op een breed weefgetouw, waarop anderzins twee of drie

werklieden vereischt worden. Doch het eenvoudig doortrekken van.

den fchietfpoel, gelijk het thans bij deken- en laken-fabrikeurs te Eey-

den pkats heeft , fpaart even zeer den tweeden werkman , is minder

kostbaar en eenvoudiger.

Hoezeer het vernuft van den uitvinder eer aan doende, fchijnt dit

weefgetouw derhalve niet wel te kunnen gerangfchikt worden onder de

klasfe der vijf eerstgenoemde.

Met het fpinnen van vlas flaat dat van hennip eenigzins in verband.

Men zal zich dus niet verwonderen, dat de uitvinder van het een, ge-

bragt is tot de zamenftelling van het ander. Zijne fpinmachine voor

de hennip verfchilt echter in zoo verre van die voor het vlas, i°. dat

het twintigmaal verlengen van den band in één werktuig ^s verbonden.

met



met het nog ééns vijftien maal verlengen van dien zelfden band en het

daarvan trekken eens draads, die te gelijker tijd op eenen klos wordt

opgewonden, a". Dat deze getrokken draad nu reeds gebragt is tot

zulk eene kloekheid, als vereischt wordt, om hem, het zij tot fche-

ring , het zij tot inflag te doen dienen. De aanmerkingen , daarop ge-

maakt, fchijnen ten genoegen te kunnen worden opgelost, zoo zelfs,

dat nadere proeven het vooruitzigt openen, dat het arbeidsloon, zoo

niet op twee derden, ten minften, op de helft minder zoude komen

met dit werktuig, dan met de gewone fpinwijze.

Onder de werktuigen, ter draadvorming, moest de Klasfe nog ge-

wag maken van twee zamenftelfcls , waarvan het een dient om de

grove hennip voor touwwerk en voor grof doek te fpinnen, het an-

der, om het touw zelve te flaan. \
- Het eigenaardige des e'erften zamenflels beflaat hierin, dat een baan-

der, welke den draad vormt, niet genoodzaakt is, trekkende, achter

uit te gaan, en, na afgelegden weg tot het doen opwinden van den

draad, terug te keeren. Integendeel, hij blijft ftil ftaan bij het werk-

tuig, terwijl de di'aad, dien hij afipint, wordt opgewonden. Het mo-

del, het geen der Klasfe werd aangeboden, is gemaakt voor drie

baanders. Men zou het kunnen maken voor vijf of zeven , en daarbij

iiitfparen de lengte des baans, en het verlies van tijd voor gaan en

komen langs dezen baan, benevens het onaangename van, zelfs bij

guur, ongezond weder, in de opene lucht te moeten werken.

Het tweede zamenftel, dienende tot het flaan van touw, is zeer

gefchikt voor het maken van alle foort van lijnen, zelfs van matige

dikte. Het vereischt flechts een' baan van veertig tot vijftig voeten,

om touw te flaan zonder las van aanmerkelijke lengte, en wel geëven-

redigd aan de gehcele lengte , waartoe men de eerfle draden heeft ge-

fponnen. Want zoo lang de oorfpronkclijke draden meegeven, laat

aSch het daarvan geflagen koord aan het andere eind des tocftels op-

C 3 win-
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wintlen. Dit éerfle koord nu kan men op denzelfden toeftel tot dikker

touwwerk Haan, doch voor zwaar tomvwerk en kabels dient liet niet.

Daar het echter voor kabels den grondflag legt, kan dit werktuig als

een nuttig voorbereider tot het flaan voor zwaarder touw dienen.

Het kwam aan Gekommitteerden belangrijk voor, om op beide deze

toefiellen , door bekwame werklieden , een beflisfende proef te doen

nemen. Waartoe hen de Equipagiemeestcr van 's Rijks Werf, de Heer

R.0EPEL , het noodige perfoneel wel heeft willen verleenen.

Deze proeven waren allezins voldoende , en laten alleen ter beflis-

fmg over, of de kosten der toeftellen, die echter niet zeer hoog ko-

men kunnen, zullen gedogen, dat van dezelve met voordeel gebruik

gemaakt worde.

Buiten den Graanmolcn, waarover het gevoelen der Klasfe verlangd

werd, heeft de uitvinder nog gezonden eencn Karottentnolen.

Kundige bakkers , den eerstgemclden in werking en vervolgens zijne

inwendige zamenflelling ziende , oordeelden , dat |a wel zulk een

molen voor fchepen of voor belegerde plaatfen bijzondere aanbeveling

verdienen konde, doch dat dezelve in de Noordelijke Provinciën, tot

het malen van Tarwe meel of Rogge voor brood aan ingezetenen , vol-

fti'ekt ongefchikt ware.

Een der voornaamfle Tabakskoopers te Amdcrdam , den Karottftn-

Hiolen in zijne zamenflelling en werking nagaande , keurde hem goed

tot het maken van Snuif voor klein debiet, maar deed den Uitvinder

overtuigend opmerken , dat in plaatfen van Jiandel , waar dagelijks op

een enkelen windmolen vijfiionderd ponden , Snuif gemaakt worden

,

een werktuig van zesmaal minder vermogen g£ene aanbeveling; verdie-

nen kan.

Er is zoo memgwerf en zoo veel over de kracht der vooroordeelen

gefchreven, dat een van beiden, of de Maatfchappij niet vatbaar i»

lf9or geheele verbetering op dit ftuk, of de middelen tot verbetering

niet
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niet ttr regter tijd en plaatfe zijn aangewend. Jammer dat inmiddels
'

de goede zaak zoo duchtig komt te lijden en dikwerf de grootfte na«

deelen berokkend worden. Dubbel jammer, zoo deze vooroordeelen

voedfcl vinden bij anderzins verlichte Mannen, op wie men, als voor«

ftanders van nuttige veranderingen zou gewenscht hebben te kunnen

bouwen.

• Men zal zich dan ook niet verwonderen', dat de Eerfle Klasfe ge*

voelig getroffen werd door het adres van den Raad der Stad Delft,

aan Zijne Majesteit, om gcdispenfeerd te worden van de door Hoogst-

dezelve aan de onderfcheidcne Adminiftratiën opgelegde verpligting tot

het gebruik van Geöctroijeerd Amfterdamsch Kunst - Cement , voor de

daarbij vermelde Stedelijke Metfelwerken. Welk adi-es zij ontving van

Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandfche Zaken, met verlan-

gen, dat de Klasfe ten aanzien der bij dat adres aangevoerde feiten

zoodanig onderzoek in het werk wilde Hellen, als zij zoude vermeenen

te behooren.

Hoezeer moede van de voortdurende bezwaren en tegenwerkingen,

welke de Klasfe bijkars onafgebroken verpligt is op te heffen , wil zi}

de deugdelijkheid van het Amfterdamsch Geöctroijeerd Kunst -Cement

doen gelden, heeft zij echter wederom gehoor gegeven aan het ver-

langen des Ministers.

Zoo de Éerfte Klasfe nu voo-r deze aanzienlijke Vergadering de

ftukken wilde open legden, die hierover tusfchen den Raad der Stad

Delft en haren Sekretaris ziin gewisfeld, zou zulks niet zeer gefchikt

wezen, om den onguuftigcn indruk te verminderen, die het eerst ver-

nemen van deszelfs tegenfhnd welligt reeds op een ieder Uwer zal

gemaakt hebben. Ik zal dus alleen zeggen , dat , na. alles rijpelijk te

hebben oveiwogett, de Eerfte Klasfe noodig vond, den Heer Minister

te fchrijven, dat zij geenszins de Regeering van Delft konde op zijde

treden, maar integendeel weofchen zoude, het vooroordeel, dat zich

^ leeds



rieds" vroeg bij dezelve' tegen het Amfterdanisch Kunst -Cement ge-

openbaard heeft, door gepaste middelen uit den weg geruimd te zien;

dat zij daartoe gecnen beteren weg kent', dan een ruim gebruik dezer

mctfelfpecie , zonder opzettelijke bedoeling van tegenftand , en onder

de noodige zorg, dat het Cement goed bereid en bewerkt worde. —
Zij had het genoegen kort na dit haar uitgebragt advies te vernemen,

dat het Zijner Majesteit behaagd had, om, in het bij bovengenoemHl

adres gedaan aanzoek te difficulteeren , uit aanmerking, dat er geene

redenen beftaan, om in het geval voorhanden van de door Hoogstde-

zelve ten dezen zoo duidelijk aan den dag gelegde intentie af te wijken.

Er. is geene zaak, die, federt men de landen heeft begonnen in te

dijken, zoo zeer een onderwerp van diepe navorfching geweest is, dan

het vinden der beste middelen , om zich van het overtollig binnen-

ftaand water te ontdoen. De Eerfle Klasfc had bijkans telken jare

verflag te leveren van nieuwe voorflellen , daartoe ftrelvkende , doch

meestal ongefchikt, om de reeds bcfiraande werktuigen te verbeteren,

of te uitgebreid , te omflagtig en te kostbaar , dan dat zij in voordeelige

aanmerking zouden hebben kunnen komen. Zij weigert echter nimmer

op nieuw haar onderzoek , wanneer een nader middel ter overweging ge-

bragt wordt. Zij ontving daarom met gewone bereidwiUigheid het

verzoek van Zijne Excellentie, den Kommisfaris- Generaal voor het

Ondenvijs, om dezelve te dienen van advies op een werktuig, voor-

gefteld tot watermalen.

Uit bet onderzoek van dit werktuig, door de Heeren goudriaan

*n BRUNiNGS , leerde men , dat de hoofdzaak van deze uitvinding hier-

op neder kwam , dat de ontwerper aan den oever , in eenige ftroomen-

de rivier , wilde plaatfen een Waterrad , van het welk de as horizontaal

en in de rigting van den ftroomdraad zoude gelegen worden, terwijl

over de lengte van de as een aantal waterborden, in fchuine rigting,

even
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even als de wieken van een windmolen worden gefteld, op het welk

de ftroom
, gelijk de wind op de molenwieken , werkende , eenc om-

drijvende beweegkracht daarftelt, die de ontwerper door middel vau

drie dubbelde kettingen op een fcheprad van gewoon zamenltel over-

brengt, om hetzelve daardoor te doen bewegen.

• Eenige proeven, genomen met een nieuw model op een tiende der

grootte van het werktuig , voldeden zoo zeer , dat men toegaf aan den

wensch des ontwerpers, om bij het Gouvernement een voorfchot van

hondert en vijftig Guldens te verzoeken, ten einde een model op de-

dubbele grootte van het eerfte te vervaardigen, en daarmede voor ecne

Kommisfie van het Inftituut de proeven te herhalen.

Het voorftel der Klasfe had bij het Gouvernement een gunftig ge-

volg. Bij eene Misfive van Zijne Excellentie, den Minister voor het

Openbaar Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën, werd het

berigt ontvangen , dat het Zijner Majesteit behaagd had , ecne fom van

honderd vijftig GuWens te verkenen , ter vervaardiging van een model

in het groot van dezen nieuw uitgedachten Watermolen.

De ontwerper heeft van deze gunst een gepast gebruik gemaakt en

een vergroot model vervaardigd, met wiens onderzoek de Meeren gou-

DRiAAN en A. BLANKEN jANSz. zich bczig houdcn , en waar van de

Klasfe het nader berigt is wachtende.

Zijne Excellentie , de Minister voor het Openbaar Onderwijs , de

Nationale Nijverheid , en de Koloniën , de waarnemingen en ontdekkingen

,

welke elders ten algemeene nutte gedaan worden, ook gaarne ten voor-

deele van ons Vaderland willende aanwenden , vereerde de Klasfe met

den inhoud van zeker werk, door den Heer william lambert. Offi-

cier der Genie in dienst der Vereenigde Staten van Amerika, bevat-

tende eenige berekeningen ter bepaling van de lengte van het Kapitool

in de Stad Washington tot de Sterrenwacht te Greenwich in Engeland.

Het oogmerk Zijner Excellentie zijnde , dat de^ Klasfe hiei-yan het noo-

D di-



dige gebruik zbiide maken, werd hetzelve gefteld in lianden .ran <fe

"Hecren bangma en keyser, met verzoek om aan de Klasfe eenig

fcliriftelijk berigt te willen mcdedeelen, over den inhoud en verdienden

van dit werkje. Onze geachte Medeleden aan dit verzoek voldoende

,

bleek uit derzelver berigt, dat de Verhandeling des Heeren lambert

geene bijzondere verdienden bezit, waardoor het zich bij onze Zeelie-

den zoude aanbeveelen. Gekommitteerden lieten het echter niet be-

rusten bij dit bloot berigt, maar voegden bij hetzelve zoo vele belang-

rijke opgaven van breedte en lengte voor onderfcheidene plaatfen vart

Noord - Amerika , dat de Klasfe vermeende, dit berigt niet voor enkele

kennisgeving te mogen aannemen , maar bij Zijne Excellentie , den Mi-

nister voor het Openbaar Onderwijs, te moeten in overweging brengen,

of het niet zijne nuttigheid voor onze Zeelieden hebben zoude , bijal-

dien ten hunnen dienfte gezegde bepalingen van breedte en lengte door

den dmk verkrijgbaar gefield wierden.

Het behaagde Zijner Excellentie, bij Misfive van 6 Julij 1819, des»

zelfs dank te betuigen voor het medegedeelde Verflag op het Werkje van,

den Heer lambert, en te kennen te geven, dat hij een affchrift van

hetzelve had doen toekomen aan Zijne Excellentie, den Minister

voor de Marine, als hebbende deze door middel van den Zee-Almanak

de beste gelegenheid, om de medegedeelde lengte -bepalingen door den

druk, op eenc gefchikte wijze, aan ter Zeevarenden bekend te maken.

De Kommisfie tot het regelen der nieuwe ]Maten en Gewigten is

onafgebroken werkzaam in het bearbeiden van zeer ugtgebreide ftuk»

ken, waarvan fommige reeds, in den loop van het nu verftreken jaar,

zijn ingediend bij het Gouvernement, en door hetzelve als regelmaat

in het vastflellen van deszelfs befluiten gevolgd. Doch daar liet werk

dier Kommisüe een doorgaande arbeid is, zou ik hiei-van niet wel an-

ders, dan eene gebrekkige öpgav» doen kunnen, zoo lang dezelve

niet geheel is afgeloopen.

Het
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. Het lijdt ïntusfchen geen' twijfel, of Gekommitteerden zullen, na

'het eindigen van deze moeijclijke werkzaamliedcn , verflag geven van

alle hunne vcrrigtingen , en de Klasfe alzoo in ftaat Hellen , om meer

ontwikkeld voor te dragen , wat in dezen is verrigt geworden.

Toen ik bij mijn vorig Openbaar Verflag met een warm gevoel ge-

dacht aan het heerlijk ontwerp der Vriefclie Kunstenaars arjen

ROELOFS en ZYDS RiENKS , om niet alleen eenc Teleskoop van veertig

voeten, gelijk aan die van herschel, te vervaardigen, maar aan dit

werktuig zelve belangrijke verbeteringen toe te brengen, maakte ik

tevens bekend het voorltel der Klaslè aan Zijne Majesteit, om deze

verdienftelijke Mannen door Penningen uit 'sLands kas te onderfteunen

in hunne nuttige werkzaamheden.

Dit voorltel is niet onbeantwoord gebleven. Reeds kort na die

Openbare Vergadering ontving de Klasfe het hoogstaangenaam berigt,

dat Zijne Majesteit had goedgevonden, den Heer Kommisfaris-Generaal

voor de Kunften en Wetenfchappen te magtigen,om over eenc fom van

ƒ 10,000 te bcfchikken , ten einde , met overleg van de Eerfte Klasfe

des Inftituuts , en onder opzigt eener Kommisfie uit dezelve , te wor-

den gebezigd, om de reeds genoemde Kunstenaren aan het werk te

ftellen , tot het vervaardigen van een of meer ïeleskoopen , ten dienfte

van het Sterrekundig Onderwijs in het Rijk.

Zijne Excellentie bij deze kennisgeving tevens verzoekende , om aan

hem te willen inzenden een gemotiveerd advies en ontwerp, ten einde

op de gefchiktfte en nuttigfte wijze , volgens de bepalingen van dat

befluit , aan deszelfs bedoeling te voldoen , is goedgevonden , deze

zaak op te dragen aan eene bepaalde Kommisfie, van welke het Verflag

binnen kort wordt te gemoet gezien-

Onder de gewigtige bemoeijingen , waarmede zich de Eerfte iClasfe,

óp last van het Gouvernement, in het nu afgeloopen tweetal jaren

Da heeft
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heeft trachten bezig te houden, zijn er fommigen van dien aard, daf^

zij met de meeste infpanning niet heliben Icunnen voleind worden ; bij

anderen ontbreekt het aan de noodige toelichting en hulpmiddelen tor

het behoorlijk uitbrengen van Verflag, waardoor zelfs de Eerflc Klasfc

is genoodzaakt geweest, enkele Stukken onvoldongen te rug te zenden

aan het Gouvernement, met bijvoeging der redenen, die zulks ten ge-

volge moesten hebben. Tot deze laatstgenoemde betrekt zij vooreerst

het onderzoek naar zeker in Duitschland beftaand Werktuig, welks in

trein brenging binnen ons Vaderland p. van griethuizen te Jutphaas,

bijzonder nuttig oordeelde , en waarover hij gcrekwestreerd had , met

aanbod, om, onder provifionele geheimliouding , nadere opheldering en'

opening te geven, ten einde vervolgens, ten koste van den Lande,'

tot proefnemingen zoude kunnen worden overgegaan. Doch waarom--

trent de Klasfe nooit eenigc nadere inlichting van den voorfteller heeft

kunnen bekomen.

Ten tweede het onderzoek van zekere Compofitie-teer, uitgevonden'

door den Geneesheer w. j. de koning, en volgens deszelfs opgave

zamengefteld uit Inlandfche ftoffen , met welke teer reeds eenigc vol-

doende proeTCn op 's Rijks Werf genomen waren , en omtrent wier be-

ftanddeelen Zijne Majesteit nadere toelichting van de Eerfte Klasfe

verlangde. Bij alle middelen van overreeding immers mogt het, noch

den Heer roepel, noch den Sekretaris der Eerfte Klasfe gelukken,

dien Geneesheer over te halen, om eene genoegzame hoeveelheid van

zijn Compofitie - teer tot fcheikundige beproeving af te ftaan.

Ten derde het niet voldingen der proeven op de bruikbaarheid en

deugden van het Inlandfche IJzer, hetgeen de Zuidelijke Provinciën van

bet Rijk opleveren. Waarmede de Eerfte Klasfe reeds in de maanJ

|unij van het jaar 1816 had aangevangen, op last van Zijne Majes-

teit, doch in wier voleindiging zij zoo vele teleurftellingen ontmoe-

tede, dat zij nu onlangs gemeend heeft, zich bij het Ministerie van

Open-
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Openbaar Ondenvijs , Nationale Nijverheid en Koloniën , van het

behouden dezer lastgeving te moeten verfchoonen.

Onder de (lukken, waarop het der Klasfe te beurt viel aan het Gou-

vernement te dienen van berigc, zal Uwe aandacht. Geëerde Toehoor-

ders , zaken van het grootst belang hebben opgemerkt.

Niet minder gewigtig zijn fommigen, waarop het antwoord van

Gekommitteerden noj'tevordt ingewacht. Het is dat hoog belang eil de

iïioeijelijkheid,aan derzelver rigtige bearbeiding onaffcheidelijk verknocht,

die men als de eenige reden beichouwen mag, dat op velen nog geen

voldoend- berigt heeft kunnen worden opgemaakt , en de Klasfe in ha-

ren wensch is te kort gefchoten , om aan de verecrende lastgevingen

van het Gouvernement nu reeds in allen deelen te gemoet te komen.

De werkzaamheden , waarvan ik tot nu toe heb gefproken^ hadden

geenc bepaalde {trekking , dan voor zoo verre zij den ijver der Leden

gaande hielden, om het Gouvernement ten dienst te ftaan, en, waar

het te pasfe komt , door hunne navorfchingen voor te lichten. Want

,

hoe belangrijk in zich zelve , kunnen foortgelijke onderwerpen nimmer

in zich bevatten het ware doel der werkzaamheden. Uitbreiding van

wetcnfchap, vermeerdering van kennis, diepe navorfching der Natuur

en het verfpreidcn van algemeene verlichting, ziet daar de voornaamfle

punten, waarom zich de kringen dezer Geleerde Maatfchappij behoorcn

te bewegen. De Eerfle Klasfe aan hare hooge beftemming trachtende

te beantwoorden, heeft, fcdert haar vorig Openbaar Verflag, door de

uitgave van het Vierde Deel der werkzaamheden en het daar voor

plaatfen van een uitgebreid berigt getoond, met welken ernst zij zich

aan hare verpligtingen blijft herinneren. De verzameling van ftukken

,

betrekkelijk de Uitftrooming der Opper-Rijn- en Maaswateren door de

Nederlandfche Rivieren tot in Zee, op een enkel na, geheel toebehoo-

rcnde aan diep doordachte overwegingen van hare Medeleden, mogen

©ok hiervan ten bewijze ftrekken.
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. Zij maakte zich zelfs ten bijzondeve geiicregen , hare medearbeiders

in eene der overige Kiasfen ten dienst te ftaan. Door die van de

tweede aangezocht, om zekere ftukken hout van eene Brug, die in

dé Drentfche Veenèn onlangs gevonden zijn, te beproeven, voldeed

zij' gaarne aan dit verlangen, en verklaarde, na bedaard onder-

zoek , dat het haar hoogstonwaarfchijnlijk voorkwam , dat deze Brug

tan den tijd der Romeinen, zoo als men voorgaf, zoude afliomftig

zijn.

De overige geleerde voortbrengfelen , waarvan mij nog verflag te

doen ftaat , bepalen zich of tot zoodanige , als gefchikt ziin , om de»

tijd der bijeenkomften met een wetenfchappelijk onderhoud te vervul-

len, of cot zoodanigen, als dienen moeten, om, na doorgetlane proef

der Klasfc , als meer doorwrochte arbeid aan het licht gebragt t«

worden.

Dat de eerfte, hoewel aangenaam, nuttig en leerzaam, niet altijd

gaan kunnen over zaken, vatbaar, om in een Openbaar Verflag té

worden opgenomen, bevroedt een iegelijk Uwer genoegzaam. Wan»
neer ik derhalve van flechts weinig voorgedragene ftukken melding

maak, welisch ik daarna niet te hebben beoordeeld en afgemeten de

fom van alle onderwerpen, die nu en dan tot geleerd onderhoud aan-

leiding gaven. —
De Heer van cappelle , onvermoeid in de nafporing van alles,

^at bij vroegere fchrijvers, betrekkelijk Natuur- en Wiskunde, is op-

geteekend, werd als van zelve gebragt tot eenen man, die, in het

begin der zeventiende Eeuw te Alkmaar levende , de zonderlingflre ge-

ruchten van zich deed uitgaan , en als een wonder van zijnen tijd toen,

en in latere dagen, is befchouwd geworden. De faam toch heeft

coRNELis DREBEEL tot dc wolkcn opgcvoetd , en zijne gedachtenis,'

ilS die van eenen wonderdoender , verre boven zijne tijdgenooten , tot

de nakomelingfchap overgebragt. Weinig echter is ons met zekerheiti'

• - ' over
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«er rijne uitvindingen bekend, maar meest alles, wat dienaangaande

vermeld wordt, is in een geheimzinnigen nevel gehuld,' dien het

moeiielyk valt te doordien.

Er zijn echter werken van de^cn man voorhanden, waaruit men

eenig licht fcheppen kan. Doch uit deze werken wordt geen voedfel

tot vermeerdering van zijnen lof getrokken.

Men kent er drie: i'. De natura elemcntorum. ft'. De quinta

tsfentia. 3'. Epistela ad Kegem Angliac de perpetui mobilis inventtone.

Het eerfte en laatfte ftiik, beide in de Nederduitfche Taal opgefteld,

zijn door petrus laurenbergius in het Latijn overgebragt. Doch

het zij men dezelve in het Nederduitsch , het zij in het Latijn raad-

plege , nergens vindt men eenigen vasten grond , waarop zich zijnen

roem kan ftaande houden. Ons geacht Medelid vond zelfs:

i". Dat het tractaat over de natuur der elementen geene weten-

fchappeUjke waarde heeft, en nooit in eenig opzigt tot den opbouw

der Natuurkunde kan hebben medegewerkt.

a°. Dat de uitvinding van de eeuwig durende beweging zoo duis-

ter is befchreven, dat het onmogelijk is, zich daarvan een duidelijk

denkbeeld te vormen , doch dat zij in eene foort van planetarium fchijnt

beftaan te hebben ; waarbij nog eenige werktuigen , om de weer- lucht-

en andere verfchijnfelen na te bootfcn , waren gevoegd.

3Q. Dat drRbbel geen ' wiskundigen denktrant in zijne fchriften

heeft aan den dag gelegd; dat er ook geene geleerdheid in door-

flraalt; zoodat er ]-iets overblijft, dan dat hij zijnen roem, zoo die

hem werkelijk toekome , ontleend hebbe van zijn vernuft in het uit-

vinden van Werktuigen, en zijne vcrdienften als Kunflienaar.

De Heer bennft leerde ons de Agrostis ftolonifera, het zooge-

naamd fisrin gra^ , als een voortrefFelijk veevoeder kennen , ook voor

êen Nederlandfchen Landbouwer en Veehouder. Nadien het van zeer

eel belang is, de voederfoorten zoo veel mogelijk te vermenigvul-

dig
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digen, is tiiên hem dank fchuldig voor de mededeeling ran het geen

tot de kuituur dezer grasplant betrekking heeft. Daar dit alles echter

nu reeds in openbare druk verfchenen is, kan ik het niet wel als vat-

baar voor dit Verflag befchouwen.

De levensverrigtingen ter inftandhouding van het fooit, hoezeer be-

dekt met eenen digten fluier, waarvan het de Natuurkundigen tot heden

naauwelijks gelukt is, de minst donkere zijde op te ligten, levert nog-

tans in de gevolgen eene menigte verfchijnfelen , die voor de zickte-

kunde zelfs van het hoogfte belang zijn. Vooral moet hiertoe betrok-

ken worden de dragt der eens ontvangene vrucht buiten de baarmoe-

der. De teekens hiervan te kennen, en van elke foort in het bijzon-

der te kunnen opgeven, zou dus een zeer verdicnftelijke arbeid zijn.

Daar zulks nu alleen verkrijgbaar is door eene reeks van waarnemingen,

door oordeelkundige Genees- of Verloskundigen opgemaakt , en in alle

hare wijzigingen uiteengezet, kon het geval, medegedeeld door den

Heer Thomassen k thuessinck, van eene dragt in de linker trompet

van FALLOPPius niet anders , dan welkom zijn.

Ons geacht Medelid heeft der Klasfe eene uitgewerkte Verhandeling

toegezegd over het zelfde voorwerp , waarin hij zich bijzonder ten

oogmerk zal ftellen, de overweging van het voorflel des Heeren heim,

om in een dergelijk geval, bij tijds, den buik te openen en de Trom-

pet van FALLoppjüs weg te nemen.

Van den Heer bouL'snel ontving de Klasfe drie Stukjes, in het

Fransch , gefchreven.

1°. NoHee fur une maniere d'' employer utilement la fumfe , qui .

s'échappe de la houille en ignition. Men vindt daarin eene korte op-

gave, hoe het den Schrijver gelukt is, een fournuis onder den Stoom-

ketel van eene Vuurmachine , te Vedrin opgerigt, te verbeteren, door

eenige togtgaten in de zijwanden van het fournuis te maken, van

welke hij de openingen naar vereischtc, door middel van een register,

kaa
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iön vermeerderen of verminderen. Door deze togtgaten vermeerdert

hij niet flechts de trekking van het fournuis, maar hij geeft tevens^'

door de zijdelingfche inlating vart dampkrings - hicht in de verfcliiliende

kanalen vau het fournuis , gelegenheid , dat vele ontvlambare deelen ^

die anderzins, wegens het gemis van genoegzame zuurftoflucht , inden

vorm van rook oprijzen , nu vlam vatten en dat de vlam. in de kanalea,

aanmerkelijk verlengd wordt.

2°. Nütice fur Ie genre d'ipuifement ^ que Pon a pratiquó en en-

fongant Ie nouveau puits a Fedrin^ bevattende eene korte befchrijvingi

van het pompwerk,het geen door paarden wordt bewogen, om de nieuw

aangelegde mijn te Vedrin van water te ontledigen. i

3*. Mémoire fur les principaux terreins de la Province de Na'

mur , confiderés fous Ie rapport géologique. Deze Verhandeling bevat

voornamelijk eene opgave van de verfchillende fteenfoorten en minera-»

len , die in de Provincie Namen gevonden worden. Het zoude voor

de Aardrijkskunde van zeer veel belang zijn, zoo ons geacht Medelid

Honde goedvinden, dit lluk op nieuw te bewerken, met in achtne-.

ming vooral van de betrekkelijke ligging dezer mijnftofFen. Waartoe

wij wenfchen, dat hem tijd en lust verllrekken mogen.

Daadzaken bijeen te zamelen, is tot bevordering der Natuurkunde

belangrijk en noodzakelijk: geene gelegenheid , welke zich daartoe mo-

ge opdoen, te venvaarloozen , is derhalve als een pligt te befchou'r

wen, die' op den Natuurkenner en Natuuronderzoeker rust.

Deze bedenking heeft ons Medelid, den Heer van swinden aangc-<

zet, om, bij een verblijf te Maastricht, de gelegenheid niet te verzui-

men, den Sint Pietersberg te bezoeken, en, behalve andere waarne-

5iingen, ook het noodig onderzoek ie doen, om de temperatuur van

dien berg te bepalen. Dat ons Medelid daartoe zeer gevoelige en zeer

aaauwkeurigc Thermometers gebruikt heeft, welke V9or en va de

E waar-
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Waarnemingen door hem zijn getoetst geworden, zat wel geen bewïji

behoeven.

In zijn eerfte verblijf te Maastricht bezocht de Heer van swinden

den St. Pietersberg, den sden Julij des jaars 1782, op een tijdflip, dat

de Thermometer in de opene lucht op 56" ftond. Na 20 minu-

ten in den berg geweest te zijn , toonde de zeer gevoelige Thermome-

ter, aan het einde eens langen rottings van alle andere voorwerpen

yerwijderd, 48I:® aan, op eene plaats door den Gids genoemd de Heil:

*n 10 minuten later, gedompeld in het water van den zoogenaamde

put, zijnde eeïie holte döorden drup van het water in een fteen ge-

vormd, en het druppend water bevattende, 480. Welk water te eerder

de temperatuur des bergs aanduidt, dat hetzelve minder vatbaar is,

dan de lucht, oro zeer geringe verfchillenvan^ warmte aan te nemen»

Die 48° komen overeen met 7x5 graad van den kwik -thermometer

van DE LUC , of met 8^% van den honderddeeligen.

Tien jaren later, op den asften Junij des jaars 1792, bezocht de

Heer van swinöen andermaal den St. Pietersberg, en met geUjke

Toorzorgen (den Thermometer in de opene lucht 56^ gr. aanwijzende)

vond hij die temperatuur op dezelfde plaats , in het zelfde water op

iets minder dan 480, en op 7° van een allergevoeligften kwik-thermo-

ineter , door paül te Genève vervaardigd , en met de Schaal van

REAUMUR voorzien; het geen derhalve geen verfchil maakt met de

waarneming van het jaar 178a.

Eindelijk bezocht de Heer van swindin nog eens den St. Pieters-

berg, op den sollen Julij des jaars 1804, ftaande de Thermometer in

de opene lucht 'op 65^ gr., en dus omtrent 9 gr. hooger, dan 12 en

42 jaren te voren. De Thermometer van Paul ftond in het water

an den Put op 61" , het geen met 46» van fahrenheit over-

eenkomt.

Eene
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- Eene zaak hafl den Heer van swinden reeds iii zyne twee eerfte

waarnemingen getroiFen, te weten: dat de Thermometer van reaiimdr.

in de St. Pietersberg maar ftond op 7 gr, daar dezelve in de groeven

onder het Obfcrvatorium te Parijs, op 9J i pj door de luc bepaald is

geworden: waarbij in de derde waarneming nog een ander verfchijnfei

komt, te weten, ï gr. vermindering in de temperatuur. Die vermin-

dering kan afhangen van eenige nieuwe gemcenfchap met doortogt van

lucht. Immers er heeft iets dergelijks, dat buiten eenigen twijfel, van

die oorzaak afhangt, in de groeven onder het Obfervatorium te Parijs

plaats gehad. Daar had men de temperatuur federt eene kleine eeuw

altijd omtrent op 9I gr. van reaumur gevonden; maar in 1782 von-

den de Heeren cassini en le gentil maar 7|. Doch men had in

1781 eene opening en gemeenfchap gemaakt tusfchen de groeven van

het Obfervatorium, en die, welke onder Parijs loopcn. De Heer cas-

siNi liet dezelve digt metfelen, en de temperatuur werd na dien tijd;^

met zeer geringe verfchillen, wederom tusfchen 9'- en 9I gevonden.

Het ouderaardsch Parijs op den 4den Julij 1799 doorwandelende, vond

de Heer van swinden de temperatuur c)^^ gr. De temperatuur der

groeven onder Parijs en onder het Obfervatorium aldaar, is dus Sj" van

reaumur of si" van fahrenheit hooger, dan die in den St. Pieters-

berg te Maastricht. Jammer is het , dat de hoogte van de gaanderijen

in die bergen , boven de oppervlakte der zee , niet genoegzaam be-

kend is. De Heer van swinden heeft zich met -de waarneming ver-

genoegd , zonder daarvan eene uitlegging te geven.

De Heer floryn in het Journal de Phyfique , de Chemie et d' His-

toire Naturelle, Septembre an 18 17, gevonden hebbende eene Verhan-

deling van flanguergues , betiteld: Suite de l'' examen critique des

diffcrentes hypethèfes , imaginéei pour expliquer Vapparence csnnue

£ous le nom de queue ou chevelure des cométes , waarin tevens opgave

gefchiedt van proeven op het vermoed te rug ftootend vermogen der

E 2 licht-
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llchtftralen, nam deze gelegenheid waar, om hiervan korte melding" te

maken, om dat dezelve, hoewel op eene geheel andere wijze inge-

rigt, dan die voor ettelijke jaren door den Heer van marum voor

eene Vergadering dezer Klasfe gedaan zijn, echter tot dezelfde uit-

komften geleid hebben, als zijnde ook door deze proeven bewezen,

dafr ^ulk een vermogen geenszins aan de lichtflralen toekome.

De Heer verbeeck deelde de waarneming mede van eene yleeschprop

der kaakboezems , als bijdrage tot de gefchiedenls van htt bloedig

fponsgezwel en begeleidde deze waarneming met een boetfeerfel van

het gebrek.

Het geval gaat over ^en gezwel , voortkomende uit de opperkaak ea

doordringende in de regter oogkas eens Priesters, ongeveer acht en

-veertig jaren oud, buiten dit ongemak, geene blijken van ohgeflcldheid

gevende. Reeds vroeger van een kundig Heelmeester den raad ontvan-

frcn hebbende, om zich door eene kunstbcwerking dit gezwel te laten

wcneraen, had hij, uit vrees voor den onzekeren uitkomst, liever

verkozen, zich over te geven aan de behandeling van eenen verwaan-

den kwakzalver, die hem eene gemakkelijke en volkomene genezing,

aonder kunstbewerking, had toegezegd.

i Doch al zeer fpoedig ondervond hij de ijsfelijke gevolgen zijner ligt-

geloovigheid. Het gezwel begon in grootte toe te nemen, vermeer-

derde in hard- en vastheid; de lijder kreeg menigvuldige neusbloedin-

gen, vergezeld van eene lastige fpanning en ftompe drukkende pijn ia

de refter neusholte , met een aanhoudend tranen van het oog. Met

een woord alles verergerde zoo zeer, dat binnen weinig tijds het ge-

zwel uit de regter oogkas voordrong, de bekleedfelen der wang ten

fterkfte gefpanncn hield, zeer pijnlijk werd en alle kenmerken begon

te dragen van eene werkdadige ontfteking. De uitwendige oppervlakte

I kreeg
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kreeg eindelijk gelieel de houding van een bloederig vleeschgezwel en

bloedde op de minst ruwe aanraking.

In dien (laat van zaken nu ftelde zich de lijder voor aan ons geacht

Medelid , die , hoewel niet anders , dan eene Hechte Voorzegging kun-

nende vormen , echter nog beproeven wilde , wat de kunst zoude ver-

mogen. Hij poogde dan als nog het gezwel door uittrekking wegje
nemen én flaagde daarin gedeeltelijk, zoodat het zich in de cerfte da-

gen liet aanzien, als of de natuur voor dit middel zoude onderdoen.

Doch na eenig tijdsverloop begon het nageblevcn deel der vleeschprop

met zulk een geweld uit te fpatten, dat het zich door niets fcheen te

zullen laten beteugelen.

Het aanleggen van bijtmiddelen zelfs had geen ander, dan zeer on-

gunftig gevolg. Onder de gemaakte brandkorst woedde het wilde

vleesch met nieuw geweld , het los worden der afgeflorven ftukken had

de hevigfle verbloeding ten gevolge , die nu en dan , bij het losmaken

des verbands , te rug komende en ook buiten hetzelve zich vertoonen-

de , eindelijk op het onverwachts een einde maakte aan het gefolterd

Jeven diens Geestelijken.

De Heer keyser, federt den jare 1801 zijne Sterrekundige Waar-

nemingen onafgebroken voortzettende , heeft , zoo in buitenlandfche

tijdfchriften , als in die van ons Vaderland, nu en dan fommigen der-

zelve bekend gemaakt ; doch de geheele reeks is te belangrijk , om uit

dezelve niet eenige gevolgen, ten nutte der Sterrekunde, af te leiden.

Ons geacht MedeUd is begonnen, met de voornaamfte zijner Waarne-

mingen aan de Eerfte Klasfe medetedeelen , en zal uit alle te zamen,

zoodra mogelijk, zoodanige refultaten trekken, als zullen kunnen die-

nen tot derzelver opname onder de Werken des Inftituuts. Waarvan

ik hope, in een volgend Verflag, de werkelijke volvoering te zullen

kunnen aankondigen.

E 3 Daar,
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Daar, bij den tégemvoordigcn ftaat der Verfchillendc Vakken vafl'

Huishoudkunde , ook de ontdekking van een enkele plantenfoort , die

,

tot nuttig gebruik in liet gcmeene leven uit andere Werelddeelen naar

•elders overgevoerd, en aldaar aangekweekt, doch vooral ook hier in.

ons Vaderland kan voortgeteeld worden , cene wezenlijke aanwinst is

,

kan het niet beneden de waardigheid \'an het Inllituut wezen, zich

ook daaraan te laten gelegen zijn. Aangenaam was derhalve de korte

opgave van het Paspalum fioloniferum of het rankdragehde Rasp-

Cf Trifgras , door den Heer bennet medegedeeld aan de Klasfc.

Deze voortdurende plant, éen inboorling van Peru, is van daar het

eerst naar Spanje overgevoerd, en door den Heer coutelon, opzie-

nicr van den Koninklijken Tuin te Aranguez , medegedeeld aan deszelfs

Zonen te Parijs, die dezelve daaromftreeks , reeds bij de eerde proef-

neming, met een zeer geiulckigen uitflag hebben aangekweekt. Men
heeft daardoor gelegenheid bekomen, derzelver teelt ook hier te lande

te ondernemen , alwaar de aanvankelijke proeven aücn grond opleve-

ren, om onze Vcevoedergewasfen met deze nieuwe aanwinst te kun-

nen vermeerderen; ecne aanwinst, niet alleen b-elangrijk wegens de

duurzaamheid van den groei, groote mate van levenskracht, gemakke-

lijke wijze van aankweeking of voortzetting in het groot, maar inzon-

heid gewigtig , om den fpoedigen , vroegen , talrijken , en hoogen groei

en opwas der ranken, dé alle on^e inlandfche grasfoorten verre in

breedte overtreffende oppervlakte harer bladeren, de faprijkheid en

voedzaamheid van alle derzelver dcelen , ja eindelijk eene aanwinst

,

alle onderzoek en beproeving overwaardig, wegens de gunflige uitzig-

ten, om de meening van kortelings uit Zuid -Amerika te mg gekeerde

Natuurkundigen eens bewaarheid te vinden, 'van namelijk het /'«j/kjt-

lum ftoloniferum ook hier te Lande , in de Hechts cenigermate vrucht-

"bare valleljen onzer Zeeduinen, even als in die binnen den omtrek

van Lima, en over het algemeen, even als in 'de aan zee gelegene
**''^ ^ zand-
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zandftreeken van dat jedeelte van Peru, tot driemaal 'sjaars te mogen

zien inoogften.

Eenige jaren geleden bepaalde de Hoogleeraar driessen de aan-»

dacht der Klasfe bij eene ziekte , die het Rundvee te meermalen in de

weiden overvalt. Het bloedwateren , met eene ontftekingskoorts uit de

nieren en buiks - ingewanden aanvangende , en fomvvijlen zeer fpoedig

in de voomaamfle deekn van borst en buik koud vuur te weeg bren-

gende, verdient zekerlijk een naauwgezet en voortdurend onderzoek.

Men is daarom den Heer driessen daiak (chuldig, van dit onderwerp»

niet uit het oog verloren te hebben , maar reeds aanvankelijk door dei|

raad, van, bij opkomende ziekte, ruime aderlatingen in het werk tet

Hellen, veel nut te hebben gedicht; lietwelk nog aanmerkelijk zal ver-

meerderen, zoodra hij de middelen zal ontdekt hebben, waardoor men
deze zoo zeer geduchte kwaal zal weten voor te komen.

Eenige belangrijke proeven, met verdachte planten in het werk ge-r

fteld, hebben nog tot geene vaste uiikomften geleid. Ook zouden even

zeer de uitwerkfelen op de nieren door infekten, als door voorwerpen

uit het plantcnrijk kunnen veroorzaakt worden. Er fchiet dus nog

een ruim veld ter nafporing over, hetwelk de Heer driessin ons

hoop geeft van vervuld te zien.

Een tweede ondei-werp van deszclfs nafporingen heeft eene foort

van vergiftige aardappelen uitgemaakt , welke in den herfst van het jaar

1817 te Groningen verkocht zijn. Deze aardappelen vertoonden zicl>

©p het oog als de beste foort, en, gelijk de fchipper naderhand ver-

klaard heeft, waren zij geteeld op het land te Eenrum, een der beste

ftreken der Groninger Provincie. Gefchild en gekookt waren zij los,

broos, zeer goed van kleur, en deden zich zoo wel voor, dat het

gezigt daarvan alleen de eetlust opwekte. Doch op de proef befpeurde

nen fpoedig eeiie onaangenanïe prikkeling ia de keelj 200 men, hier-

door
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door niet afgefchrikt, van dezelve bleef döof eten", kreeg men 'kort-

daarna benaauwdheden met koortfige hitte en raakte aan het braken.

Het vee, zelfs de varkens, weigerde dit voedfel, zoo wel raauw, ale

gekookt.

De gefchilde aardappelen behielden zoo wel de fcherpte , als de on-

gefchilde, zoodat dezelve geenszins alleen aan de fchil is toete-

fchrijven, fchoon evenwel het binnenfte gedeelte minder fcherp was,

dan het buitenfte. Bij de naauwkeurigfte befchouwing ontdekte men

nogtans niets aan het uiterlijke, waardoor men deze aardappelen van

volkomen goede zoude hebben kunnen onderfcheiden , zoo niet door

eene gladdere en meer regelmatige gedaante en een'e dunnere fchil,

dan doorgaans de gewone hebben ; -doch dit is • nergens als een ken-

merk van flechte aardappelen opgegeven.

- De Scheikundige ontbinding gaf niet veel meerder licht. De ftijflel

was iets minder, dan bij de beste gewone aardappelen, de vezclflof

meer. Doch men weet, hoe vast de flijffcl aan het vezelachtig ge-

deelte aanhangt , met de eiwitftof verbonden , vooral , wanneer de aard-

appelen in het voorjaar, gelijk in dit geval plaats had, onderzocht

worden; zoodat hier uit geen nadeelig belluit kan worden opgemaakt.

De ftijffel was, gelijk in andere fcherpe wortelen, fmakeloos, maar

de fcherpte was volkomen in het vocht aanwezig, na de affcheiding

van de ftijffel. Dit vocht, tot de dikte van een gewoon extract' uitge-

dampt , behield die fcherpte , zoodat dezelve niet wel van een vlugti-

jen aard konde geweest zijn.

Men heeft veel moeite aangewend om te ontwaren, waar van daan

men pootaardappelen bekomen had ter voortkweeking van dit vergiftigd

foort. Doch te vergeefs. Ook kon men niet te weten komen, of

welligt eene toevallige oorzaak deze ontaarding hadde te weeg gebragt.

Het was evenwel van veel belang, zich te verzekeren, in hoe verre

deze fcherpte eigenaardig ware. Men gebruikte dan eene zekere hoer

veel-
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reelheid van' deze vergiftige foort tot pootaardappclen en onderzocht $

na volmaakten wasdom en rijpheid, de daarvan voortgckomcne. Men
had opzettelijk de proef ingefteld op verfchillende gronden. Die uit

den Kriiidtuin te Groningen hadden eene roodachtige kleur gekregen.

£)och van welken grond zij verzameld waren, allen hadden denzelven,

fchoon minder fcherpen, fmaak behouden. De Hoogleeraar heeft deze

aardappelen voor de tweede reis in den Kruidtuin doen poten. De
hiervan verkregene waren , gelijk de vorige , doch hadden naauwelijks

eenige roode vlekken. De fcherpte, vooral in de fchil, was nog zeer

merkbaar, fchoon bijna niet in den gekookten aardappel te proeven.

Thans groeijen zij wederom welig in den Kruidtuin, en de Heer

DRiEssEN, is, na het fcherpst onderzoek, nu niet meer in Haat,

ecnig ondcsrfcheid met den gewonen aardappel te ontdekken. De ge-

heelc ontaarding Ichijnt dus door cene goede kweeking eindelijk geheel

te verdwijnen, en dit nuttige voedfel alzoo te rug te keeren tot dea

volkomen ftaat van onfchadelijkheid.

Van de aangebodene Verhandelingen zijn vele nog in handen van

Gekommitteerden , om te dienen van berigt, confideratiën en advies,

terwijl op fommigen het zegel van goedkeuring reeds gcdi"ukt is en zij

ter uitgave worden gereed gehouden, of Gekommitteerden met de

Schrijvers dier Verhandelingen in briefwisfeling verkeeren, om, des

mogelijk, verfchil van gevoelens tot eenheid te brengen, en aan de

Stukken zelve dien graad van volkomenheid te verfchafFen, waarvoor

zij vatbaar fchijnen. Volgens aangenomen gebiuik kan ik flechts van

beide; laatften meer ontwikkelden voordragt doen.

De Verhandeling dan van ons geacht Medelid , den Heer kluyskens,

~~Bver dtn Hospitaalbrand , werd befchouwd als eene zeer nuttige bij-

drage tot de gehecle gefchiedenis van deze vreesfelijke ziekte. Zeer veel

van het meest gewigtige, over deze moorddadige kwaal door anderen

medegedeeld, wordt hier zoodanig bij clkanderen getrokken, en door



C 4» > .

eigene waarnemingeii van den Schrijver of bevestigd of uit êen gezet;

dat zij allen, die in de kennis van deze ziekte belang Hellen, dit

gefchrift met nut en genoegen zullen lezen.

Vooral verdienen de proeven van den Heer kluyskens omtrent het

voordeel van het vloeibaar Zoutzuur, ter genezing van niet te ver

gevorderde hospitaalbrand , zeer vele opmerking. Daar overigens deze

geheele Verhandeling zeer aangenaam is gefchreven, en overal blijken

draagt van den praktifchen geest des opftellers , leed het geenen twijfel

,

of dezelve verdiende onder de werken der Eerfte Kksfe te worden op-

genomen , gelijk dan ook dien overeenkomftig is befloteji.

Wijlen ons geacht Medelid, den iloogleeraar bonn, reeds vóór vele

jaren cenige ontleedkundige waarnemingen over den liaanvorm vf het

Kotkreupd der Schapen hebbende zamengebragt, met oogmerk, oiii

dezelve onder de Verhandeüngcn der Maatfchappij van Landbouw te

doen opnemen, hetwelk echter als toen geen voortgang had, bood

dezelve nu der Klasfe aan, om onder hare werken te worden uit-

gegeven.

Gekommitteerden , in wier handen dit ftuk gefteld was, om de Klasfê

daarop te dienen van advies , waren eenparig van oordeel , dat hetzelve

iiict alleen inhield het ontleedkundig onderzoek en de naauwkeurige

•befchrijving van die deelen, waaruit het kreupel voortkomt, maar daar-

enboven in zich bevattede zeer belangrijke bijdragen tot de gefchiedenis

van de kennis dezes ongemaks, zoo wel in dit Land, als in andere Ge-

westen, en tevens wetenswaardige toevoegfels tot de leer van de wijze

waarop dit voeteuvel ter genezing moet behandeld worden , terwijl

eindelijk op drie platen, twintig zeer duidelijke en bij uitftek wel uit-

gevoerde afbeeldingen worden gegeven, door welke men het lijdend

deel bij het rotkreupel, in de verfchillende tijdperken leert kennen en

tevens opmerkt de gcftcldheid van gelijknamige deelen in het Kalf ch

in de Kaapfdie Ree. '

i

-
<

' ' Eene

5
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Eene uitvoerige üitlegg;ing dezer afbeeldingen dient bijzonder tot

derzclver genmkkelijk verftand. liet geheele ftuk draagt overal blijken

van den werkzamen ijver en waarnemingsgccst van wijlen ons uitmun-*

tend en hoogst geacht Medelid. De wetenfchap wint alzoo bij het

aldaar vöorgedragene , waardoor hét bijzonder gefc hikt zoude zijn, om
onder de werken der EetRe Klasfó te worden opgenomen. Zij rekent

het zich dan ook tot een waar getioegeiï , deze fraayc waarnemingen

over het Kotkreupel der Schapen onder hare werken te zullen mogen

opnemen. ->'' -i-'"
'

Eene Verhandeling van den Hooglceraar de fremery gaat over dt

cntaarding van het regter Eijernest, met vorming van vetfio/, haar i

been y en tanden. Zij betreft alzoo een \rrij zeldzaam gebrek, hetgeea

wel meer gezien en ontleed Ls g-eworden , echter in haren- aard veel

duisters heeft. Niet alleen zijn hier de toevallen, gedurende het leven

van de lijderesfe , door hetzelve veroorzaakt, zeer duidelijk en bondig

voorgedragen, maar het ontleedlamdig onderzoek van dien is daam*

met juistheid ondernomen en zeer doelmatig voortgezet. Van hetzelve

vindt men tevens eene naauwkeiffige bcfchrijving, welke door fraaije

tcekenii-igen wordt opgehelderd.

Daarenboven heeft de Schrijver eene reeks van gelijkfoortige waar*

nemingen opgegeven en met dit góv^ vergeleken , tenvijl alles met

zeer belangrijke aanmerkingen doorweven én befloten is.

Vooral is deszelfs gevoelen omtrent de oorzaak van de gevormde

vetlloffe en sok van de meer bewerktuigde bccndukken en tanden , ia

dit Eüeraest aangetroffen , der aandacht ovcrwaardig , en verfpreidt over

dezen ziekelijken toeftand nieuw liehti 'Wa'irofli dan ook deze Verhatf.

deMng bijzonder gefchikt is gekeurd, otó onder de Werken der Eerfte

Klasfe te worden opgenomen.•'yo-

F t Des
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Des Hooglccraars sandifort Verhandeling bètat etne hèfchrijvlng

van twee alleraanmerkelijkjle hoofdelooze Misgeboorten , welke niet

alleen uitwendig naauwkeurig worden voorgefleld, maar vooral ook

naar hunne inwendige deelen met de meeste juistheid nagegaan; waarbij

de Schrijver zich bijzonder op het volledig nafporen van den loop des

bloedvaten met den gelukkigften uitflag heeft toegelegd, terwijl einde-

lijk alle de befchrijvingen door zeer naauwkeurige en zeer wel vervaar-

digde afbeeldingen worden opgehelderd.

Op de ontleedkundige befchi-ijving dezer misgeboorten, die elk voot

zicli gelijktijdig met ecne welgefchapene vrucht ter wereld gekomen

waren en in zeer vele opzigten naauwe overeenkomst hebben, met

eene gelijke wanfchapenheid, in het derde deel der Verhandelingen van

de Eerftc Klasfè te vinden, laat de geleerde Schrijver nu eenige aan-

merkingen volgen, die voornamelijk betrekking hebben op de wijze

van den omloop des blocds in deze hoofdelooze misgeboorten.

De Hoogleeraar tiedeman had namelijk in een belangrijk gefchrift

©ver hetzelfde onderwerp het gevoelen voorgedragen , dat het in den

moederkoek verzuurde bloed, bij deze hartelooze misvormfels door de

flagaderen der navelltreng naar de vrucht gevoerd werd, en door de

aderen der ftreng wederkeerde naar den koek, op eene wijze, geheel

tcgcnftrijdig aan die gene, welke in welgevormde vruchten plaats

heeft; in welke de aderen der ftreng ter overbrenging van het bloed

naar de vrucht, de flagaderen derzelve tot te rug voering van het bloed

naar den koek dienen. Volgens deze wijze van befchouwing moesten

dan ook de takken der flagaderen, en aderen in den koek, op het

bloed eene werking doen, juist tegenovergefteld aan die, welke door

deze varen gewoonlijk verrigt wordt.

De Schrijver der Verhandeling, in het derde Deel der werken van

de Eerde Klasfe te vinden, had zich reeds tegen dit gevoelen van dca

Hooglecraar tiedeman verldaard en deszelfs verkecrdheid doen opmer-

ken.

"^
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ken. Doch deze zich beroepeu hebbende op de klapvliezcn der ade«

ren in de onderfte ledematen, welke de gewone wijze van omloop in

zulke hartelooze misgeboorten niet zouden toelaten, heeft de Hoog-

leeraar SANDiFORT Zijn onderzock ook uitgeftrekt tot deze klapvliezen

en bevonden, dat dezelve in beide gevallen nier aanwezig waren. Ook
dit bewijs des Heeren tiedeman vervalt derhalve geheel.

Hetgeen uit de Verhandeling van ons geacht Medelid is voorgedra-

gen, zal gewis voldoende zijn ter opmerking, dat daarin niet alleen

twee voorbeelden van menfchelijke vruchten, welker zamenftel van het

gewone zeer afwijkt, doelmatig worden befchreven, maar dat ook de

aanmerkingen, bij die bcfchrljvlng gevoegd, dienen, om een betwist-

punt in de natuurkunde dezer misgeboorten op te helderen , zoo niet

geheel te voldingen. De Klasfe vcreenigde zich daarom zeer gaarne

met het gevoelen van Heeren Gekommittcei-den , ora deze Verhandeling

op re nemen onder hare uit te gevene werken.

De Heeren goudriaan en brunings, gekommitteerd geweest tot

het uitbrengen van Verflag , Confideratiën en Advies op een beredeneerd

vertoog tver de gewone Schepradmolens , door den Heer a. blanken
jANSZ., gaven een beredeneerd Verflag, voorzien van eenige belang-

rijke bedenkingen, welke de Vergadering gemeend heeft niet onder

zich te mogen behouden, maar ter kennisfe van den Schrijver des

Vertoogs te moeten brengen en deszelfs meening te verzoeken, of hij,

met of zonder gebruikmaking van deze aanmerkingen, zal verkiezen,

dat zijn Vertoog in het licht verfchijne.

De Heer blanken diende kort daarna van antwoord op deze aan-

merkingen, en voegde bij hetzelve eene Verhandeling over de Sehcp-

radmolens ^ zijnde dit ftuk als een gevolg en proefondervindelijk bewijs

op voorgemeld Vertoog.

Deze Verhandeling nu zoo naauw in verband ftaande met het reeds

F 3 vroe»
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vroeger ingeleverd ftuli op de Schépradmolens , voftd de Klasfe goed

,

de uitgave van hetzelve nog eenc wijl te verfchuiven, immers tot dat

het oordeel van Gekommitteerden op de nader ingeleverde Verhandeling

zoude zijn ingekomen, en inmiddels het onderzoek der Verhandeling

op te dragen aan de Heeren goudriaan, brunings en van uten-

HOVE, voegende bij deze Verhandeling, als ware_ het ter herinnering,

het meergemeld beredeneerd vertoog, het verdag op dit beredeneerd

vertoog en de tegen aanmerkingen van den Heer A. blanken jansz.

De Klasfe wacht het nader berigt van deze hai-e geachte Medeleden,

en zal de uitkomst harer verwachting in een volgend Verflag bloot

kggen voor uwe aandacht, gelijk zij alsdan ook hoopt in ftaat te zijn,

het oordeel mede te dcelen over eene menigte Verhandelingen, die zij

mag vertrouwen, dat grootendccls ten licraad van hare uit te geven

werken ftrekken zullen.

Tot hiertoe ging het Verflag der Klasfe over geleerde bijdragen,

welke zij te danken heeft aan den werkzamen gdcst harer Medeleden.

Het voegt mij nog met lof te gewagen van hetgeen zij van hare Kor-

respondenten mogt ontvangen.

De Heer huguenin te Luik deelde de ontwikkeling mede van eem-

ge trigcinometrifche reekfen, betrefe-nde de cirkeldeeliug, ^vaarbij het

oogmerk des Schrijvers voornamelijk fchijnt te zijn , eenen eenvoudiger

,

klaarder en meer algemeen bekenden betoogtrant in de plaats te ftellcn

aan de meer ingewikkelde en hoogere bewerkingen, volgens welke de

Heer gauss verkregen heeft de herleiding der equatiën van verfchei-

dene cirkelverdeelingen tot een veel lager graad, dan men algemeen

gedacht heeft , dat zij voor vatbaar Waren.

De Heer huguenin is in deze ontwikkeling tdn volle geflaagd, zoo-

dat zijne bewerking zeer veel lof waardig is , en vooral verdient onder

1 de
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de werken der Eerfte Klasfe te worden uitgegeven, waartoe zij reedU

ter perfe is uitgereikt.

Het ongeval, op den ipden December van het vorige jaar, te Am-
hem aan eene bedaagde vrouw overgekomen, welke, naar luid van het

berigt, dienaangaande in de Staats - Courant van 24 December daaraan-

volgende geplaatst, in hare kamer alleen zijnde, door brand het leven

had verloren, moest op eenen afftand, uit hoofde van hetgeen in het

gedrukt Verflag werd medegedeeld, het vermoeden doen ontftaan, of

niet zelfontbranding, zonder uitwendige aanleiding, in dezen werk-

zaam mogte geweest zijn.

Den Hoogleeraar bakker, KoiTCspondent der Eerfte Klasfe, kwam
het gelezene in dé Staats-Courant genoegzaam voor, om aan het denk-

beeld van zelfontbranding ingang te geven. De Heer staring vajm

DEN WILDENBOR.CH , insgelijks Korrcspondent dezer Klasfe , deelde eerst

in het zelfde vermoeden; doch vond bij rijper nadenken cenige zwarig-

heid in het vasthouden van deze meening en werd te rade,ecnig nader

berigt op de plaats zelve in te winnen.

- De Geneesheer everts, een zeer bevoegd waarnemer, flond hcra

hier in te wille en deelde het volgende mede.

De kamer, door de vrouw bewooDd, welke zoo ongelukkig aan haar

eind is gekomen, was klein en digt. Vuur werd in dezelve niet ge-

ftookt; maar op den noodlottigen avond zat de overledene bij eene

brandende kaars en had eene ftoof tot verwarming,

i Men vond haar digt aan het bed op eene ftoel zittende, het hoofd

voorover geleend op een nachtftoel, weinig hooger, dan de ftoel; de

uitgebluschte kaars nog ftaande op een tafeltje, aan de tegenovergeftelde

^iide van het vertrekje. Het aangezigt van het lijk was zoo zeer ver-

brand en verkoold, dat daaraan geen menfchelijke gedaante meer te

ontdekken was. Na het aangezigt waren borst en buik het meest ver-

brand.
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trand. Dè haren vond men ook geheel weggezengd ; alleen e^n ge--

dcelte in den nek uitgezonderd. De rug was door het vuur als ge-

marmerd, maar niet, gelijk borst en buik, zwart gebrand. Het over-

blijfïel der kleederen beftond enkel uit kleine ftukjes van wollen, chit-

fen en linnengoed, en in een groot gedeelte van het hembd, dat van'

al de kleeding het minst door het vuur verteerd is gevonden.

Zoo ver ging het berigt van den Geneesheer kverts, waarbij de'

Heer staring gevoegd heeft, dat, wanneer men naar de oorzaak van

het gebeurde ongeluk wil gisfen, wij dadelijk cene brandende kaars en

Warme ftoof ontmoeten, waarop zich onze gedachten kunnen vestigen.

Zoo nu alles met een van deze twee middelen van aanfteking is uit te

leggen, meent hij, dat men naar geen zeldzaam natuurverfchijnfel be-

hoort te zoeken, mnar zich gcrcedelijk bij het alledaagfche houden mag,

te meer, daar toch aan het lijk niets gevonden is, dat uitwendig vuur

niet zoude hebben kunnen te weeg brengen.

De Heer staring nreent overigens den weg van verklaring in het

volgende' te vinden.

Men neme aan, dat de vrouw door flaperigheid of anderzins ceni-

germate verbijfterd , aan de ftoof met hare rokken vuur gevat hebben-

de, is opgellaan, om zich naar bed te begeven. Zij is dan bij het

bed in den dommel , gelijk men wel zegt , met het hoofd voorover op

den nachtftoel gaan leggen en zoo ten vollen ingeflapen. Het allengs

toenemende vuur aan hare kleederen heeft haar, door den opklimmen-

den damp, meer en meer bedwelmd, en zij is weldra, zonder merk-

bare beweging te maken of geluid te geven, geflikt. Ondertusfchefi

heeft de gloed van de fmeulende kleederen zich uitgebreid; dezelve is

eene vlam geworden, en deze heeft ten gevolge van de houding, waar-

in het lijk is gevonden, den buik en het aangezigt geheel verkoold,

tenvijl de rug in veel geringer mate leed, en het haar in den nek zelfs

gefpaard bleef.
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De dikke waliii en flinkende reuk , waarvan de kamer vol was, en het

uitgaan van kaars en lamp , zijn voldoende te verklaren door de vertec-

ring der zuurftofluclit bij het verbranden van bijna alle kleeding, dje de

overledene aan had, en door de verzenging en verkoling, bij het lig-

«haam pliats gevonden hebbende. -jiji' .ifj :.•„!. v/ '::!:'A ;..C!

• Het gebeurde te Arnhem kan alzoo , volgens deze voorftelling , niet

wel als een voorbeeld van zelfontbranding hier te lande worden aange-

voerd, en toont te gelijk, hoe behoedzaam men in het afleiden vaa

gevolgen behoort te werk te gaan>

Van Lieden , niet tot het Inftituut behoorendc , heeft de Eerfte

Klasfe ontvangen de belangrijke waarneming van een aanmerkelijk been-

uitwas' aan dè onderkaak , door den Heer p. koning , Heelmeester en

prolector aan het Theatrum Anatomicura te Utrecht.
^

'

Dit ftuk in handen eener perfonele Kommislle gelteld zijnde, wordt

«ierzelvcr berigt en advies te gemoed gezien.

Onder de letterkundige bijdragen , welke hïar zijn geworden , bekleedt

ook nog eene aanzienlijke plaats de verzameling van Handfchriften , na-

gelaten dor wijlen ons verdienftelijk Medelid, den Heer floryn. Des-

zelfs eenigst nagelaten Zoon vond goed, dezelve in eonen zeer aange-

namen brief der Klasfe heufchclijk aan te bieden. Zij beltaan:

In twee deelen Misccllanea.

Een met Latijnfche aanmerkingen doorfchreven Exemplaar vaa

het Gedicht van manilius.

Diverfe rapporten over rivieren en nieuwe inventiën.

Diverfe (lukken, betrekkelijk den kunstklip.

Korrespondentie met de Heeren van den heuvel te Bakimore,

over de miswijzing der magnectnaald , en de miswijzings-

kaart van chürchman.

G 69. Eeni-

I
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•tf*.' -Eèriige in de Eeffte Klasfe voorgelezene Verhandelingen.

7'.' Eenige Minuten van Rapporten, voor de Klasfe vervaardigd. ,,

''S'i' -Korrespondentie met ' Medeleden , betrekkelijk beoordeelingên

van aangeboden ftukken. oh^vc

De Klasfe vond dit lettergefchenk zoo belangrijk, dat zij bij Misfive

aan den eenig overgebleven Zo'on van ons betreurd Medelid hare er-

kentelijkheid desvvegens betuigde, en, ten blijke van den hoogen prijs,,

welken zij op hetzelve wilde gefield hebben, eene Kommisfie ,benoemd

heeft, om na te gaan, welke vruchten daaruit ten nutte van het alger

meen kunnen verzameld worden, en deswegens aan de Klasfe te be«

rigten. ' •

'

i" .'

- Alvorens van dit Vcrflag af te (lappen, moet nog vermeld worden,

dat bij haar een aantal Boekgefchenken voor de Bibliotheek des Inflic

tuuts dankbaar zijn ontvangen. Zij werd bovendien in hare Vergadering

van den saften Maart, des Jaars 1818, op: het aangenaamst verras^

door eene Misfive van Zijne Excellentie, den Minister voor het Open-

baar Onderwijs , de Nationale Nijverheid en der Koloniën , berig'tende

,

'dat,' de Heer Mr. p. j. de bye, aan Zijne Majesteit aangeboden heb-

Lende een zeer fraai gewerkt model dCf Braridladder van regnier ,

gemaakt op een vierde der wezenlijke grootte , het Hoogstdenzelven

behaagd had, dit ftuk welgevallig aan te nemen, en, op voorflel des

Ministers, hetzelve aan de Eerde Klasfe te doen toekomen , ten einde

het zoude kunnen geplaatst worden in derzclver Kabinet van Werk-

tuigkundc; zijnde zijne Excellentie tevens gemagtigd, om -aan Heéren

Burgemeestcrcn van Amftcr'dam van deze plaatfing kennis te geven,

met uitnoodiging , om van die gelegenheid gebruik te maken tot het

ïioen vervaardigen Vah eerï laddef ' iff h(^t "grOÖt , hoedanige, bij de. meer

menigvuldige ongelukken "In e'efte '^'^rooté 'Stad 'bijzonder' van dienst

fchijnt te kunnen zijn.

Al-
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i:Alleen werd het aangenaam gevoel van dit Vorstelijk gunstbewijs

eenigzins geftoord door de bewustheid, dat dit fraai bewerkt model,

even. gelijk de overige verzameling van keurige werktuigen en modellen

der Eerlte Klasfe ,, nergens eene gefchiktè plaats konde vinden, oni op

eéne voegzame wijze bewaard te worden.
' Zy ontwierp in 'dien geest hare Misfivc \-dn dankzegging, doch is

tot heden niet gellaagd in haren wensch, om voorziening te krijgen in

deze dringendfte behoefte, waardoor zij dan ook 'genoodzaakt is ge-

weest, niet alleen dit Koninklijk gefchcnk beneden deszelfs waarde te

ïiélïen,ymaar, bij een nader ontvangen last ter justeering van provin>

ciale ftaiidaarts voor Maten en Gewigten, lieeren Burgemeesteren de-

zer Stad den nood der Klasfe te kennen te geven en dringend te ver-

zoeken, om, door aanwijzing van eene vrije ^verkplaats, aan denzelven

té gemoet te komen, zoo lang het werk der justcring zulks zoude

vereitèhen.

, Aan welke behoefte op de mïnzaamfte wijze voldaan zijnde , voegt

Jaet mij, Hun Edele Achtbaren voor dit nieuw blijk van deelneming in

de. bevordering van het belang der Wetenfchappen , uit naam der Eerftè

Klasfe, welmeenend dank te zeggen.

" Vergunt mi,i, veel Geachte Toehoorders , dat ik Ü ten flotte bekend

make met het Programma der Prijsvragen, welke in deze Openbare

Vergadering door de Eerde Klasfe worden voorgehangen. •

i: Bij de Eerfle Klasfe van het Koninklijk -Nederlandfchc Inftituut van

-Wetenfchappen, Letterkunde, en Schoone Kunden, geene antwoor-

den ingekomen zijnde op de door haar in den jare 1817 aangekon-

digde Prijsvragen , heeft zij befloten . eene derzelve , en wel de volgen-

de, te herhalen. '

- „Welke is de tegenwoordige ftaat van den Landbouw in de onder-

-„fcheidene gedeelten van dit Koningrijk? En welke verbeteringen in

G a „den
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^, dèn Landbouw , die bij andere Volkeren reeds ingevoerd zijn , zouden

„ook in dit Rijk kunnen en behooren gevolgd te worden?"

Terwijl zij tevens als nieuwe Prijsvragen aankondigt, de volgende:

„Is het verfchil, hetgeen plaats vindt tusfchen den Brandewijn in

„Frankrijk en den Moutwijn hier te Lande bereid, zoo in fmaak als in

„werking op het menfchelijk ligchaam , alleen of voornamelijk toe te

„fchrijven aan een verfchil of verfcliillcnde evenredigheid van beftand-

„ deelcn van derzclver alcohol ? kan men uit de kennis , die men daar-

„van verkregen heeft, of door nieuwe nafporingen verkrijgen kan, aflei-

„den, welke de beste wijze zij, om den Moutwijn zoodanig te berei-

„den, dat dezelve den Franfchen Brandewijn in fmaak en werking ge-

„ lijk fta of zeer nabij kome ;

"

„Zijn er proeven, die de ftelling, thans door velen aangenomen, dat

„de verfchijnfels der Electriciteit door twee Vloeiftoffen zouden ver-

„oorzaakt worden, regtftreeks bewijzen? zoo ja, welke zijn deze

„proeven? of zijn er daarentegen voldingende proeven, voor de ftef-

5, ling van frAnKLIn, door Electriciteitkiuidigcn van den eerften rang

„tot aan het begin van deze Eeuw algemeen verdedigd, dat namelijk

„de Elcctrifche Verfchijnfelen door eene enkele yloeidof vei-oorzaakt

„worden? — Onder de pi-ocven, voor deze ftelling bijgebragt, ver-

„ langt men, dat bijzonderlijk acht gegeven worde op hetgeen men bij

„TEYLERS groote Electrifeermachine te Haarlem gezien heeft, dat na-

„ meiijk de Electrifchc Straal, tot zekeren graad van.ftcrkte gebragt,

„door zijne ramificatien (takswijze verdecling) de duidelijkfte blijken

„fchijnt te toonen van over zijne gehcele lengte eene enkele rigtiiig

„te hebben, hetzij de conductor pofrtif of negatif worde geëlectrifeerd

„(zie M. VAN MARUM, Proefnemingen met teylers groote Electrifeer-

„machine in het werk gefteld. Haarlem 1785) en dat men naga, of

„hierin een volledig bewijs gelegen is, dat de Elcctrilche lichtver-

„fchijn-

\



„fchijnfeleh door den overgang van eene" enkele vloeiftof veroorzaakt

„worden, dan of deze rigting van den ftraal ook duidelijk kan ver-

„klaard worden, volgens de theorie, dat de Electrifche verfchijnfelen

y, niet door eene enkele vloeiftof worden veroorzaakt , maar door de

^ zamenkomst van twee Electrifche vloéiftoflen van verfchillenden aard,

„in tegenovergeftelde rigting werkende. En, indien er geene voldia

j,gende proeven zijn, die de eerstgemelde Helling van twee vloeiftofFeu

„regtftreeks bewijzen, zoo wordt gevraagd, waarom dan de befluiten

„afgeleid uit formulen, öp de onderftelling van twee vloeiftofFen ge-

„ grond, met de proeven fclajnen , overeen te ftcmmen , en waarin dus

„de dwaling gelegen is?" , • , < .' . jü

Op welke drie vragen het antwoord verwacht wordt vóór den Eer-,

ften Maart des jaars 182 1.

Zij ftelt wijders, om beantwoord te worden vóór den Eerften Maart

des jaars.:ï8a5. de vraag; voor:
,

' - 't " '

'
"

ij.idlov ^j-i:: „ ,. ;)5,nfV ,n3;!>''j!» •' Ai ihir:'.-' oh r:ii.'.:P5 .

„Vermits, mettegenftaande de xutmimtendé arbeid van t. euler.

^(Mera. de rAcademie de Bcrlin, Tom. XIII eri XXII) van biot,

„(Journal dePhyfiriue, Tom 59) en anderen, de theorie der miswijzin-

„gen en'Tiéllfhgeri dei: magnectnaalde en vooral de algemeene perio-

5, dieke veranderingen der eerstgemelde, mpt is tof vnllcniTinnbeid ge-

„bragt, wordt gevraagd : i" eene algemeene en op goede en duidelijk

„uitgelegde gronden gevestigde formule, om de rigting en helling te

„bepalen, welke Magneetnaalden, over de oppervlakte eener fpheer

„ vcrfpreid , zullen moeten aannemen , indien er binnen die fpheer een

„magneet geplaatst is, wiens as, (of asfen, indien het noodig geoor-

^deeld wordt, er meer dan eenen aan dien magneet toe te kennen)

„eene bepaalde rigting heeft ten opzigte van den as derzelve fpheer,

„en wiens polen, wat derzelver krachten betreft, in eene bepaalde

„rede tot elkander ftaan. 2.". Die formule toe te pasfen op de rigtin-

-"'-• G 3 .
„gen
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',ygen.(of misvvljzingen) en hellingen, welke de mkgneeöiaald'eh pp 6^

„ oppervlakte des aaxdkloots op bepaalde tijden, wezenlijk gehad hebbenj

„aan te toonen, hoe dezelve uit die formule; moeten volgen?, böe

^ de algemeencc veranderingen in de niisvi'i}zingen ontftaan? eni-zöo

„mogeflijk, welke- -de. periode'. iderzelvé-lfc?.' eti -eindelijfc Uit de tlieöria

„^te bepalen , welke de ftaat 'der miswijzyiig zijn' moet in het jaar' iSag^

i, en waar als dan op de oppervlakte der naarde de magnetifche polca

i, zullen zijn." '

r <:'•';; -!,'^,v/ ot:. , :; .'. . . ,

--De Klasfe verlangt, dat, iiidien de Schrijver mogt oordeelen eenen

magneet, met meef 4m twee-polen voorzieö,v te- moetetttónnemen,-

de gronden , waarop die onderftelling gevestigd is ^ woi-deri ontvouwd

,

en tevens aangetoond worde, dat de rigtingcn en de hellingen, zoo

als zij zijn, niet door eenen magneet, met tvvèè' polen 'voorzien,

verklaard kunnen worden.

Eindelijk ter beantwoording v66r don iEorftc» Maart doé jaara'i9a5. '

Nadien de kennis der vlekken van de Zon pog niet. volledig genoeg

is, om den tijd der omwenteling van de Zon om haren as, den hoek

van haren Aequator met de Ecliptica, en de ligging der knoopen

met eene genoegzame naauwkcurigheid te bepalen , wordt gevraagd
' 't

„Een gcnucg^aam aanial zeer mauwkcurige waarnemingen, hetzij

„reeds bekende waarnemingen, hetzij, eii vooral , nieuwe en opzettelijk,

„om aan het oogmerk der Klasfe te voldoen, in het werk gedolde

„waarnemingen , om uit derzelver vergelijking ' en' juiste berekenih|

„den tijd van de omwenteling der Zon om haren as, de helling vaft

„den Aequator der Zon op de Ecliptica, en de plaa'tfen der knoopeir,

'„ naauwkeuriger dan tot nu toe gefchied is, te bepalen."
'"''^"^' ""''

»••

, .'y.ü.'l 3v'".v<-ji) -iü (i-ji) i;,;/ 'jJiJixqo a-.il .Jj;jil 'fiCt-Sih f)b{isixy4 3rf3')..

V'öor' de beantwoording rati -elk; dczet vragen looft <ie E erfte Klasfe

vau het Koninklijk rNederlaadfche inltituut vau Wetenl'chappen, Letter-

:->§<; kun-



kunde, 'én Schoowe Kmiftcn een gefchenk of erkentenis iül ,-. tèr iWaarJe

V!«n driehonderd Guldensl^oi^'.:., j:>. ::jx ihob ^3b-;cv/ fiwogo^qo (.nbt

De ftukken , • welke naar ' dezeti'^^prijs" dinféh9C5lnill«if.'5n--rde ^Nedeit

landfché, Franfche , Latijnfche , Engetfche of HtJogduitfche taal, maar

met de algemeene Maliaanfche letter gefclireven sinófelen zijn,, en aan

den Vasten Sekretaris der Eerde Klasfe , xiraclitvrli , bezorgd woijden; ;

Tot deze uitgeloofde prijzen wórden alJe -geleerden, 'zondevón-

derfcheid, uitgenoodigd , met uitzondering alleen. üvaau rde^ Lèderi -'d«t

Klasfe, als-jivelkt -van alle n>^dedinging worden uitgefloten: onder wel-

ke benaming echter nQch de Buitenlandfche Geaslocieerden , noch de

Correspondenten' 'begrepen worden.

De in te zenden (lukken moeten met eene andere hand, dan die van

den auteur, gefchreven zijn, zonder naam; maar de kwaliteit en woon-

plaats deê'^aikèurs ;^üHéh'gcn:ékl moeten 'zijn' 'nv-e&ni afzonderlijk ver-

zegeld papier, tot opfchrift dragende dezelfde fpreuk of hetzelfde ken-

derlcheiden is. .jJjjI j:::;;'';.: T; ïj;-"'.-
ov.;;;' ' iiMy ,;i -[. - ,,

De ,Aiitvi{i^zhig. der .prijken ,zal plegtig aangekpndigd worden in de

Openbare "VÊrgaderïhgV "die ' gehouden' 2rai""wÖr(ien' iöi '(Sen' Idop-Van

dat jaar, waarin de ant'.voordcn verwacht worden. Zij zal voorts alge-

meen gemaakt worden in de Binnen- en Buitenlandfche Tijdfchriften

,

waarin deze Uitfchrijving geplaatst of vermeld wordt.

De bekroonde Verhandelingen blijven het eigendom der Eerfte

Klasfe van het Koninklijk -Nederiandfche Inftituut van Wetenfchappen

,

Letterkunde, en Schoone Kunften. Het zal den fchrijver of fchrlj-

vers niet vrijRaan, hiervan op eenigerhande wijze door den druk ge-

bruik te maken, ten zij de Klasfe daartoe hare toeflemming geve.

De niet bekroonde (tukken zullen, op begeerte der inzenderen, te-

vens met de befloten naambriefjens aan zoodanig perfoon of adres te

rug gezonden worden, als zij zullen verkiezen j mits dit, zonder eenige

kos-



tosten der Klasfe , birineh eén jaar na de iiitwyè:ing verlangd en dit

adres opgegeven worde ; doch zal het verzoek om te rug gave moeten

-vcrzeld gaan van behoorlijk bewijs van regt op het ftak.

le.ingevalle geene teruggave van een „ niet bekroond ftuk verlangd

jüogt worden,' of de evengemelde vereischten daar niet bij waren in

acht genomen, zal men de befloten naambriefjens ongeopend verbran-

den, en de ftukken zelve beware», pw te dieneOa^^ls b^y,Ojnd<;i;i zal

worden te behooren. ir; ::uhihtij\ii\: frit .f:i!';Co-T:riii • ,Li3ff'jh'jb

Sckrctans.

-VS, jHn'.'5L0TREDE VAN DEN VOpRZIT.T^R.. .^^^

^^
Ziet daar/ M^He' lïéWttir-war de üerlte Klasie geaaaa heeft j en dft

vragen in welker beantwoording zij belang ftelt.

^.^a ^er^c^e^ fl^t '^^ deze hare Tweede Openbare Vergadering.

''):^:!\ ?:'ioov'Ies {'^^ .n:-^"'' .... -.... ;.:,

-ïnA-?.

-nj ^car.o

-^-oi
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VAN DE

DERDE OPENBARE VERGADERING
DER

EERSTE KLASSE
VAN

HET KONINKLIJK - NEDERLANDSCHE INSTITUUT

VAN V^ETENSCHAPPEN, LETTERKUNDE
EN SCHÜONE KUNSTEN,

GEHOUDEN DEN If)''*" OCTOBER 182I.

Gedrukt voor

DE LEDEN DES INSTITUÜTS.
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V E R S L AG

DERDE OPENBARE VERG-ADERING
i-'J DER '2°o^ •'.

EERSTE KLASSE

HET KONINKLIJK-NEDERLANDSCHE INSTITUUT

VAN WEtËNS'cHAÏ»PEN, LETTERKUNDE EN'
SGHOÖNE KUNSTEN,

Genouaéh den tg^'" Octooer i8st.

^-•'f^oorzïltï'r^i. F. SERRÜRIER.
^éiretartt, G. YROLIK.:

IN adat de Voorzitter de Vergadering geopend had, werd door den

Sekretaris de Naamlijst der Leden opgelezen , waaruit bleek , dat uit

'dert Klasfe aanwezig waren:

A De



J. f. SERRURIER *
3 vl ^'. ^^/4. bANGMA ,

G. VROLIK, G. MOLL,

't
* ^' 'J'H.'VAN S^ïlJinHtNV ' ^ — n'. CiDE PftEMERV, f'-' ' /Ï3d

M. VAN MARUM, J. P. VAN CAPPELLEj

J. KOPS

,

rv
Ji

(V en

A. F. GOUDRIAAN » - J»
*"• KEYSER ,

..i P
Zijnde dus afWeizig:'

^. A J >{ :

De Leden

y

.
IV. VAN BARNEVEJUD , , .

'^. DRIESSEN,

<:• H. k aoY,

A. PAETS VAN TROOSTWYK,

J. BLANKEN JANSZ. ,

C. R, T. KRAYENHOFF , ,
•

A. P. R. C. VAN DER BORCH VAN

VERWOLDE, fiiïi'lfi

J. A. BENNET, 7

A. VAN DEN ENÜB,

J.
P. FOKKER,

C. G. C. RKlNWARDTi

C. EKAMA,

C. BRUNINGS JUNIOR , ,

T, DE NIEÜPORT ,

P, E. WAUTERS,^

J. B. V^N MONS ,

J. F. KLUYSKENS,

J. P- MINCKELERS ,

J. F. SENTELET ,

F. .E. VERBEECK,

A. DEKIN,

J.
PARMENTIER,

)ji Tan

T. M. C. VAN UTENHOVE» U>f

A. BLANKEN JAN;»..» . , ^

"ir: r. M.

A
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P. M. BOUësNEL, G. SANDIFORT ,

E. J. THOMASSEN h THUESSINCK , J. C. B. BERNARD ,

j. p. jj. scHRÖDER, en

' DB HERTOG VAN URSEL, J. A. UILIvENS ,

A. VAN STIPRIAAN LUÏSCIUS,

Hierop deed de Voorzitter de volgende Aanfpraak

:

Voor de derde maal, geachte Medeleden', in het openbaar vergadeitï,

en vereerd met het bijzijn van een aantal mannen, achtbaar door hunne

betrekkingen tot Land en Stad, door hunne liefde tot Kunden en VVe-

tenfchappen, en door diezelfde belangftelling in derzelver uitbreiding en

Volmaking, die ook ons tot één ligchaam vereenigd heeft, flaan wij ge-

reed, aan hen, en ons zelven, Verflag te doen van datgene, wat er,

in de beide afgeloopen jaren, door de Eerfte Klasfe van het Inflituut is

verrigt geworden.

Vooraf, echter, moet ik kortelljk gewag maken van de veranderin-

gen , in ons midden voorgevallen , dat is , van het verlies onzer Me-

deleden, CAMPER, VAN DELEN, OLAVIMANS en VAN HOOREBEKE, VaU

deu Cpasfocieerden banks , en den Korrespondent young.

Adriaan gilles camper, die, van zijnen uitmuntenden vader, de

zucht tot uitbreiding citï jsjatuurkunde fcheen geërfd te hebben; wiens

rijke Verzamelingen fteéds vobr'zyne 'viitiuten geopend waren
', en aan

wiens fchranderheid en geleerdheid vele Binnen- en Buitenlandlche gt»

leerde Maatfcliappijen hüldc bewezen hebben, ftierf in eenen leeftijd';

waarin hij nog groot nut had kunnen toebrengen aan de Wetenfchap-

A 3 pen.



C « )

pen, door hem beoefend; vooral, indien niet een aamal lïaatkundige en

andere betrelikingen bera daarin hinderlijk geweest Avaren; ten gevolge

waarvan hij ook^ op zijn aanhoudend verzoek, dooi'-dgzq-, Klasfe,

reeds federt cenige jaren, onder de rustende Leden was geplaatst .ge-

worden. .,..,, ,
,

Leonard albrecht karkl van delen was de kleinzoon van den

grooten euler , wiens onrciddellyk onderwijs hij ook genoten had. W^'an-

ncer ik beweer, dat het gevoelen van deskundigen m liem een waardig

Leerling van zulk cenen Meester erkende, acht ik, niet weinige woor-

d^, niet. weinig van. hem gezeg-d te hebben.. - ,

, Beurtelings Krijgsman, Hoogleeraar in de Wiskunde, en JËoofdamtte-

naar bij den VVaterftaat, heeft hij, in deze verfchillende betrekJyugcn,

de ondubbelzinnigfte blijken zijner groote kunde aan den dag gelegd ; en,

zoo de Gedenkfchriften onzer Klasfe hiervan geene blijken opleveren,

is zulks daaraan toe te fchrijven, dat zijne gezondheid reeds ongemeen

verzwakt was, toen hij .aan de Klasfe toegevoegd worden kondej die

hem dan ook, uit hoofde zijner zeer verwijderde ' woonplaats , flcchts

<{5nmaal in haar midden mogt zien, en thans reeds zijn verlies betreurt.

Nog kOl'ter tnogtcn wij onder onze Medeleden tellen karèl josëf

Van öoorEbeke , wiens meer en lüeer toenemende roem, als Kiuié-

kundige , hem , bij de laatfte benoeming , eene plaats in ons midden Vef*-

fchaft had , maar wien de dood ons reeds ontrukt heeft , vóór Hat het

pps gebeuren mogt, vruchten te plukken van dat Lidrn"*'-'^"^P" ...

'.De aankondiging, dat zijne FJora van Oo.v'v/«ö«^£re«,. door de

Gentfche Maatfchappy yan LanH''<?""'.' fy,' Kruidkunde bekroond, het

licht ftond te zien, haa. ons. naauwclijks, verheugd, toen ons het berigt

van zijn vroegtijdig afflerven: overviel, hetwelk, bepaaldelijk voor de

Kruidkunde, als een wezenlijk verlie§ mag aangemerkt worden.

JDieper moeten wij echter het gemis vo elen van ons ' Medelid

,

plETEa GLAviMANS, wlens grodtc vaardigheid in den Scheepsbouw, en

in
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ijB al, wat Werictuigkunde betrof, aan deze Klasfe, van de oprigüng

van het Inftituut af, te dienfte ftond, zoo lang zijne ligchaamskrachten

zulks gedoogden.

Hen, die hem niet genoeg kennen mogten, behoeven wij flechts te

wijzen op de Schip -fluis , voor het Dok te Medemblik , door welker

vervaardiging hij het fchrander ontwerp van een ander Lid dezer Klasfi:

(*) zoo meesterlijk heeft uitgevoerd. En van welk pronkfiuk van ver-

nuft en eenvoudigheid, het mij te aangenamer is, hier in het openbaar

te kunnen gewag maken, omdat hetzelve naauwelijks bekend fchijnt te

zijn bij den Landgenoot, en toch, mijns inziens, meer lof verdient,

dan menige andere vinding en onderneming , wier lof men dikwijls uit-

t)azuint , nog vóór dat hare waarde bewezen , of haar wezenlijk nut
gebleken is.

JosEF BANKS , wien wij opder onze Geasfocieerden tellen mogten , in

pen tacbtigjarigen ouderdom overleden, is, als Natuur- onderzoeker, als

Medgezel van cook , op deszelfs togt om de Aarde , als veeljarig Voofr
j^itter der Londonfche Maatfchappij van Wctenfchappen , en als Lid

cvan alle Britfehe en een groot aantal Buitenlandfche geleerde Genoot-

jfchappen , te bekend , dan dat wij hem hier meer , dan bij name , be-

Jlioeyen te noemen.

Deszelfs Landgenoot, arthur young, Konespondent dezer Klasfe,

beiciutfl bijkans gelijken ouderdom. Ook zijn naam behoort tot die-

genen, welke b^Heel de befchaafde wereld met aehting noemt.
ISrittanje's landbouu ^eg^ ^^ hem de grootfte verpligting. en zijne

ge-

(*) De Heer a. t. goubriaan, toen Infpecteur Generaal voor den WateN
ftaat van het Departement Holland, en thans één der Infpectenrs Generaal over
.den \Vaterftaat vau dit Rijk.
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gcfdn'iften hebben, ook clckrs, veler oogen met bclangflelling op den

Landbouw gevestigd.

GLj zult het dan ook niet oneigen vinden. Toehoorders! dat ik,wicn

de Landbouw in- heit InlHtuut geplaatst heeft, van' het veniieldén van

ARTHUR YouNG aanleiding neme , eenige Avoorden over den Landbouw

te fpreken , en bepaaJdclijlc zeker denkbceki , dat bij velen onzer Land-

genooten , dienaangaande , huisvest, ter toetfe te brengen.

Het is , namelijk , niet ongewoon , om , wanneer door geletterden over

dat bedrijf gefchreven , of in het openbaar gefproken wordt , menigeen te

zien glimlagchen, omdat hij van oordeel is, dat men den Landbouw
aan de eigenlijke Landlieden behoorde over te laten; dat die toch de

weeste kennis daarvan bezitten; en dat het blijkt, dat menfchen

uit andere ftanden er doorgaans Hecht bij varen ; wanneer zg zich ver-

meten, den Landbouw te wilien beoefenen.

Wij Hemmen toe , dat niet al , wat daarover gezegd en gefchreven is

,

proef houdt; en dat menigeen zich te dezen aan iets gewaagd heeft,

waarvoor hij niet berekend was. Dan , geldt dit niet in alle Kunflen en

Wetenfchappen ! Voorts leert de ondervinding, dat de voordeden, die

-de Nedcïlandfche Landbouwer, uit zijn bedrijf, in gewone gevallen, kan

behalen , niet groot genoeg zijn , om menfchen uit andere flanden te

Jfiinnen voldoen ;en dat daarom zij, die deze dwaling koesteren, veelal

tot hun fthade van het tegendeel overtuigd worden.

Nu redeneert men aldus : De Landlieden , of zco<'""^^^'^^ Boeren

,

gaan bij den Landbouw vooruit ; meer bcfci-''"'<^" ' '^'^ ^ich daarop

toeleggen
, gaan daarbij veelal achi'"~"»'^y gevols , verftaan er de eerften

meer van , dan de laaff^'^'"

Dit liefluit Ttüijnt zeer juist te zijn; en echter houden wij het voor

onjuist.

Want de boeren gaan niet vooruit, omdat zij grootcr inkomen van

hunne landerijen weten te verkrijgen, maar — omdat zij minder be-

hoef-
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hoeften licbben, mincler vertering maken, en dus in hun onderhoud

voorzien kunnen, bij een inkomen, dat, voor lieden in een befdiaafdc-

ren kring, ten eenen male ontoereikend is.

Wij ftemmen dus gereedelijk toe , dat , in den tegenwoordigen ftaat

van zaken , in ons Land een bcfchaafd man den landbouw niet moet

beoefenen ,,met oogmerk, om van zijn vermogen hooge rente te verkrij-

gen.. Maar — elders is dit, onder gelijke omflandigheden , even. wei-

nig het geval; en de Engelfche Lord, die voor een fraaijen hengst, of

(lier, of Spaanfchen Ram, fomtijds zoo veel geld befteedt, als menigen

boer zijn geheele ftal met vee kost ; op wiens bezittingen de landbouw

in het groot met weelde beoefend wordt; die er zijn roem in ftelt, uit

te munten in fraaye kudden, en, om uitgeftrekte velden, door middel

van kiuistige werktuigen, even zuiver te bearbeiden, als zulks ander-

zins flcchts door handenarbeid en noesten vlijt in het klein te verkrijgen

is; die Lord befchouwt zulks even weinig als eene voordeelige geldbe-

legging, en werpt dus eveneens, en nog n>eer, zijn geld weg, als

men dit hier te land aan dezen en genen heeft te last gelegd.

Maar gelukkig het Land, waar de overvloed op die wijze hefteed

wordt 1 Waar men geen wegwerpen noemt , al wat niet naar percenten

berekend is, en tot opftapelcn van nog meerder fchatten leidt! Of, waar

men zijn roem niet flechts ftelt, in fraaije huizen en inboedels, prachtige

rijtuigen en leverijen, en keurige maaltijden of in broeibakken en trek-

kasfcn, en in de verplaatfing der ftedelijke vermaken — en veelal ook

der ftedelijke verveling — in de landkasteelen

!

Gelukkig het Land , waar de rijke grondeigenaar nuttigheid boven zeld-

zaamheid verkiest; zijn vermaak zoekt in het landbedrijf zelve; alles

onderzoekt en beproeft, en aan zijne minder rijke naburen voorbeelden

geeft, waardoor ook zij in ftaat gefteld worden , hun Jjedrijf meer en

meer te volmaken l

Gelooft niet. Toehoorders! dat ik hier Vreemden wil veihefftn,

B tem
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ten koste van Landgenootcn ; en dat ik wanen zoude , elders volmaakt-

heid , hier fleclits gebreken , te ontwaren.

Neen ! verre , verre van mij , liet verhcfl'en van het déne volk boven

het andere; het verheffen van' het buitenlandfche, dat men veelal minder

volledig kent , boven datgene , wat men dagelijks voor oogen heeft. Maar

ook even verre van mij die ophef, waarmede fommigen , bij elke- gele-

genheid, van hun eigen landaard gewagen; dcnzclven ten koste van

anderen opvijzelen ; en , brommende en fnorkende , de leei- verkondigen

,

dat zij flechts op klasfieken grond ftaan , en de Natie, waartoe zij en

hunne vrienden behoorcn, boven allen uitmunt ! Een denkbeeld, dat,

vooral bij bekrompene toehoorders, zoo ligt ingang vindt;die hun gretig

tiabaauwen ; „ Neen ; wij behoeven het elders niét te zoeken , want

„ wij bezitten het reeds l" en zich meer en meer in hunne eigene be-

krompenheid verlustigen.

Even of fchoonheid, en waarheid, en zedelijkheid door de grenzen

van een land bepaald wierden, en door de klanken cener taal! Of niet

de menfchelijke geest, onder gelijke omdandigheden , zich overal gelijk

vertoonde 1 En of het niet juist tot de voorregten van ónzen leeftijd behoor-

de , meer dan ooit , uit alle tijden en oorden , te kunnen inzamelen , wa't

weleer vcrfpreid lag, en ons juist daardoor allengs tot die hoogte te

kunnen verheffen, waarvoor de mensch in allen opzigte vatbaar is.

En wanneer men zelfs , nu en dan , hen , die de Kunst en VVetenfchap

van vorige jaarduizenden, en van Volken, die reeds lang verdwenen zijn,

op hoogen prijs fteilen, hunne eigene tijdgcnooten , flechts door gerin-

gen aflland verwijderd , hoort Freemdcn noemen , bijkans in dienzelfden

zin, waarin door de Romeinen weleer het woord Barbaren gebruikt

werd; wien moet het dan niet treffen, dat de mensch zoo ongelijk kan

zijn aan zich atlven

!

Verfchoont, Geachte Toehoorders! cenc uitwijding , die zoo zij al niets

nieuws

,
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nieuws , ecliter iets waars bevat ! Want , ook erkende waarheid , daar

zulks pas geeft, elkander te herinneren, is immers niet overtollig.

En thans terugkeerende tot datgene , wat mij hiertoe aanleiding gaf

,

herhaal ik, niet eene verheffing van den Engelfchen landbouw, in 't al-

gemeen , boven den onzen ; want daarvoor heb ik , zelfs in de gcfchriften

der Engelfchen, nimmer eenigen grond kunnen vinden; maar ik herhaal»

dat de weelde, waarmede in Engeland fommige rijke grondeigenaars den

landbouw beoefenen , aan denzelvcn groote voordeden heeft toegebragt.

En het ware te wenfchen, dat ook in Nederland, en bepaaldelijk in het

rijke Holland , de neiging van menige rijken hare rigting derwaarts ne-

men mogt, even gelijk men die op verzamelingen van Kunstwerken ziet'

vallen ; welke niet altijd aan hare bezitters zoo veel aanhoudend en

afwisfelend genoegen geven, als de Landbouw in ftaat is te verfchafl'cn

aan hem , die met een geoefend oog en verftand in denzelven werkzaam

is; en die er vermaak in vindt, om de natuur zelve, door mcnfchelijke

kracht , als te dwingen , en aan bijzondere oogmerken dienstbaar tC'

maken J

Hoe menige zoekt in de verte, wat voor zijne voeten ligt; zoekt,

heeft hij rijkdom , in eer en aanzien de genoegens van Tiet leven ; ea

fchijnt te vergeten, dat die fchimmen, die men eer en aanzien noemt,

hem tot een flaaf maken van het oordeel van anderen ; dat hij dus daar-

door aan anderen gezag boven zich toekent, en een dikwijls lastigen in-

vloed op zijne bedrijven ; terwijl hij , onafhankelijker dan een Koning, op

2ijne landgoederen zoude knnnen heerfchen ", zonder iemand te onderdviik-

ien of te verdringen; gezegend van hen, wier krachten hij in het

werk fteldc en beloonde ; en , het zij de wereld aan zijne verdienden

hulde deed, betzij zij hem niet kende, vergenoegd in zich zelven, door

afwisfelende bezigheid, onverwachte uitkomften , niemve ontdekkingen ,

en vooral ook — door de verwijdering dier herfenfchimmige zorgen , die

men zich zelf bereidt, wanneer men zich, zonder ftellige roeping, iii

Ba ia-



C li )

ingewikkelde betrekkingen begeeft, en die middelen tot levensgenot

verwaarloost, die men onder zijn bereik heeft.

Mogten dan de leerdoelen, aan onze llooge Scliolen nu ook voor

de Land-huislioudkunde opgerigt, vooral ook dat ten gevolge hebben,

dat jonge Nederlanders , met rijkdom begaafd , oplettend gemaakt wier-

den op de genoegens, die hun de Landbouw in ftaat zal zijn. te ver-

fchafFen, wanneer zij dien, niet als Woekeraars, maar als ware Viij-

heeren, beoefenen; hoe verdicnflclijk zij daardoor bij hun Vaderland

kunnen worden, en hoe gelukkig voor zich zelven en de hunnen!

Bezigheid toch, vooral, is behoefte voor den menfchelijken geest. Maar

welk een verfchil in de bezigheid der leden van de burgermaatfchappy

!

Het ééne gedeelte is bezig , en werkt , en werkt , maar komt nimmer

vooruit. Dat zijn de dagloners, die in het werk zelf weinig meer be-

lang flellen , dan voor zoo verre zij den kost daar mede verdienen.

En hoe groot is niet het getal dier dagloners; niet flechts in de pij

en den linnen kiel, maar ook in het deftig en prachtig gewaad! Want
of iemand graaft , of moddert , of metfelt , dan of hij , in een leuning-

ftoel gezeten, even wergtuigclijken arbeid verrigt, zonder e£n bepaald

oogmerk zijner arbeid waardig , het onderfchcid beftaat flechts in fchijn.

Zulk werk moge in een zeker verband noodzakelijk, of voor hem

middel van beftaan zijn , het is en blijft werk van een dagloner , dat

aan de behoefte van 's menfchen geest niet genoegzaam voldoet ; en

dat den mensch , daarom , veelal uitfpanning doet zoeken in vermaken

,

die ook wel ras ophouden vermaken te zijn, omdat het vermaak zich

op den duur zoo niet laat affcheiden van de bezigheid, noch zich aan

tijd en plaats laat bmden.

Gezegend zijn dan de Kunden en Wetenfchappen , die bezigheid en

vermaak tevens opleveren; gezegend zij die ware befchaving, die het

gemis van fcbatten zoo rijkelijk vergoedt , en ,- zonder welke , men zoo

velen , midden onder hunne fcbatten , ziet gebrek lijden

!

En
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En wanneer ik dan het oog fla op die klasfe van menfchen, hier

zoo veel talrijker dan elders, die niet op vermeerdering van bezittingen

behoeft te denken, maar flechts op behoud, gebruik, en genot van

datgene , wat zij of hunne vaderen verworven hebben ; dan deert het

mij, dat bij dezulken de Landbouw, zoo zeldzaam als bedrijf, als We-
tenfchap , en als vermaak tevens , beoefend wordt j waarvoor dezelve zoo

bij uitnemendheid vatbaar is.

Dat dan de Landbouw , als zoodanig , meer onder ons gekend worde

!

dat , onder de vermogenden , vooral van het opkomend gedacht , een

licht ontdoken worde , waardoor zoo vele nevelachtige denkbeelden

,

thans nog aanwezig, verdwijnen; en aan hen kennelijk worde, dat zij

pp het Land, mits met de noodige kundigheden toegerust, eo met den

regten geest bezield, vinden zullen, wat zoo velen elders te vergeefs

zoeken ; en zij de waarheid gevoelen van die dichterlijke uitboezeming

:

God maakte het Land, en de mensch de Stad !(_*')

Thans , Geëerde Toehoorders ! noodig ik U uit , tot het aanhooren

van het Verflag onzer Werkzaamheden , en onmiddellijk daarna , van eene

Verhandeling, door ons Geacht Medelid kops voor te dragen!

Waarna door den Sekretaris werd voorgelezen het navolgend Verflag:

ZEER.

(_*} Cod madt the Country , and man made the ttvn.

COWFES.

B 3
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ZEER GEüERDE TOEHOORDERS VAN ALLERLEI
RANG EN STAAT! '•"

'
;

Wanneer men den geheelen omvang der Natuurkundige Wetenfchap-

pen gadeflaat, en met naauwkeurigheid overweegt, welk licht de latere

jaren daarover verfpreid',' welk eene uitbreiding zij daaraan verfchaft

hebben, wordt men in de hoogde bewondering opgevoerd over de

kracht van 's menfchen geest , die zoo vele en zoo onderfcheidene

zaken bevafteh en, aTs'ware het, in zich kan opfluiten, om haar ter

gelegener tijd met vollen. glans te doen fchittercn.

Dat echter diezelfde omvang naauwelijks gedogen zoude, dat een

enkel mensch, hoe uitllekend van genie en hoe diep geleerd hij ook zijn

moge , uitmunte in alle takken van Wetenfchap , kan gewisfelijk geenen

twyfel baren. De zamenwerking van velen tot hetzelfde doel, is daar-

om een volftrekt noodzakelijk vereischte; de Inflielling van Geleerde

Maatfchappijën , eene lofwaardige onderneming.

Ons Vaderland had daarvan reeds federt vele jaren eene voordeelige

ondervinding, en kan zich bij voortduring de fchoonfte vruchten belo-

ven uit den genieenfchappelijken arbeid, waartoe zich de voomaamfle

Geleerden, in Maatfchappijën vereenigt, verbonden achten.

Dat de Leden des Koninklyk-Nederlandfchen Inftituuts de \vaarde van

zulk een verbond hooggefchat en met belang hebben voorgeftaan , wordt

algemeen erkend en is uit hunnen vroegeren arbeid genoegzaam gebleken»

Dat die der Eerfte Klasfe dit belang ftandvastig blijven aankleven, zal

trit- het Verflag harer Werkzaamheden , in het jongst verloopen tweetal

jaren , niet twijfelachtig zijn op te maken. Men verlieze echter bij- die

fchalting.aiet xiit het oog, dat de Eerfte Klasfe, in vele zalien de vraag-

^ n » baak
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baak des GouvcrneniCïnts zijnde , hare Leden ïn eene dubbele betrcIckTiig

werkzaam gehouden worden: als Geleerden namelijk, die uit eigene

neiging, en naar vrijen wil de Wetenfchappen voorllaan en beoefenen,

of als lieden, wier vcrkregcne kundigheden ' de hoogfte Magt des Lands

op Woeker ftelt , en waarvan wel eens opzettelijke nafporingen verlangd

worden," over zaken, die niet oiiiiiiddcllijk verbonden zijn a'aiï hunne

geliefkoosde vvctenfchappelijke isemocijingcn.

Ik zal in de eerde plaats fpreken van die werkzaamheden, waarmede

2lj zich, op verlangen dés Gouvernements , hebben bezig gehouden.

F. BIJL, Molenmaker ire Heukelom, aan Zijne Majesteit den Koning,

een rad tot 'watermalen van eene eïgene zamenftelling hebbende aange-

boden, waren reeds vóór de laatstgehoudene Openbare Vergadering eenï-

'ge proeven met een klein model van hetzelve genomen , die een güii-

ftig verflag ten gevolge hadden. De Eerfte Klasli: had hieruit aanleiding

gekregen, om aan den wensch des ontwerpers toe te geven, en ter be«

koming van een voorfchot, ten bedrage van honderd vijftig Guldens, de

behulpzame hand te bieden , ten einde hij een model op de dubbele

grootte van het eerfte zoude kunnen vervaardigen , en daarmede voor

eene kommisfie van het Inftituut de proeven herhalen,

Aan dit alles is voldaan geworden, zoo dat de Heeren gouduiaan en

A. BLANKEN jANSz. daattoc door de Eerfle Kladfe verzocht zijnde, in

de maand Augustus des vorigen jaars , dit model in de Rivier de Waal

;

een weinig boven Zalt- Bommel, in volle werking gezien hebben.

De gunftige gedachten, die men reeds uit het kleiner model had op-

gevat, zijn door deze nadere proeven in geenen deele verminderd, zoo-

dat de Heeren Gekommitteerdcn , behoudens cenige belangrijke aanmer-

kingen , niet vreemd waren van aan te radenj de uitwerking vaa het*

zelve waterrad in. het groot te beproeven.-.>yv„K ,•'....>. 4>t.^ i^. ^
n-iv-nt

.
De Klasfe ftelde haar advies aan Zijne Excellentie den Minister voor

het Openbaar Onderwijs , de Nationale Nijverheid en de. Koloniën, in

dien
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dien ge'est, en durft zicli vleijen, dat deze uitvinding van den molen-

maker BYL niet geheel zonder tocpasfing zal blijven.

Van minder belang en van gemakkelijker beoordceling was de Oeco-

mifche Haard van gebhardt knaipp, Tabaksverkooper te Sclnvecliat

in Oostenrijk, waaromtrent Zgne Excellentie, de Minister van Binnen-

kindfche Zaken , verlangd had te mogen weten , of dit Stooktuig , als

eene nieuwe uitvinding voorgefteld , eene wezenlijke voorkeur verdient,

én , ten tweede , of hetzelve , als dan , hier te Lande bijzonder kan en

behoort meer bekend gemaakt en aangeprezen te worden.

De Heeren bennet , van marum en de fremery , tot het onder*

zoek en de beoordeeling van dezen Oeconomifchen Haard verzocht

zijnde , vonden niet alleen in geenerlei opzigte aan denzelven eenig blijk

van meerdere volkomenheid boven de reeds bekende en in gebruik zijn^

de brandftof - fparende Stooktuigen; maar befchouwden hem integendeel

verre beneden die Kook- en Stooktuigen, welke thans, en reeds federt

lang , in Duitschland , ten bedoelden oogmerk , in vrij algemeen gebruik

zijn, en onder welke dat van weisz, als zoodanig, bevonden is, in de

eerfte plaats te behooren.

Dat dit Kook- en Stooktuig , zoo om deze , als andere redenen , wel-

ke men tegen hetzelve, vooral in on^e Noordelijke Provinciën, zoude

kunnen aanvoeren, geene algemeene bekendmaking, veel minder cenige

aanprijzing der Klasfe werd waardig gekeurd, zal door uw welwikkend

oordeel, geachte Toehoorders! reeds ten volle bepaald zijn.

De Pruisfilche Generaal Majoor rodlich, aan Zijne Majefteit den

Koning, eene gedrukte Verhandeling hebbende aangeboden over eenige

werktuigen, ten dienfte der Steen- en Tigchelbakkerijen , verlangde

Hoogstdezelve te worden voorgelicht over de waarde dezer * werk-

tuigen , en derzelver nut voor de inlandfche trafijken. AVelk ver-

langen door Zijne Excellentie, den Minister voor het Openbaar Onder-

wijs ^ de Nationale Nijverheid en de Koloniën, aan de Eerde Klasfe

weid.
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werd medegedeeld, onder uitnoodigiiig, ora met den meest mogelijken
-

fpoed hieraan te voldoen.

Uit het beredeneerd Vertoog des Heeren van barneveld , die zich

m?.t de overweging van dit Stuk wel had willen belasten , bleek genoeg-

zaam , dat de voorgeftelde werktuigen ten volle getuigden van de fchran-

derheid en het vernuft des uitvinders , en zij alzoo , bijaldien er geene

redenen tegen de invoering voor onze trafijken beftonden » allezins aan-

beveling zouden waardig zijn.

Doch naardien er voor geene buitenlandfche mededinging, en het

daardoor verlagen van den piljs der Steenen te vreezen valt , kan er

niet wel een redelijken grond beftaan, waarom men door het invoeren

van kunsttuigen, den nijveren werkman, die nu nog met vreugde in

dezen arbeid zijn fober levensonderhoud vindt, deze bete broods zai

ontrooven.

De Ecrfte Klasfe vermogt alzoo, hoewel het vernuft des Uitvinders

prijzende, zijne wijze van werken niet als raadzaam voor onze trafijken

aan het Gouvernement voor te dragen.

De Heer erasmus lennig, te Maiutz, aan Zijne Majefteit het voor-

ftel gedaan hebbende , om vleesch , door middel van berookmg met zwa-

•veldamp , gelijk ook door , bij het verbranden van wijngeest , voortge-

gcbragte ligtere lucht, on dat wel in hermetisch gellotene vaten, gedu«

rende een langen tijd , zonder zout , voor bederf te bewaren , ontving

de Eerfte Klasfe, op last van Zijne Majefteit., ecne uitnoodiging, om
de waarde van dit voorftel in overweging; te nemen, en, des noodig,

door proeven na te gaan, in hoe verre hiervan, ten nutte van 's Lands

Zeevaart, in het groot, zoude verdienen gebruik gemaakt te worden.

De 'Heeren bennet en erugmans zich met deze zaak belast hebben-»

de, ontving de Klasfe, reeds in de maand Julij des jaars l8i9,een voor-

loopig "berigt , waaruit kwam te blijken, dat de Schrijver geheel onbe-

Icéiid fcheen, zelfs met de ecrfte gronden van Natuiif- oq Scheikunde;

C da
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iit men daaruit alleen verldnren kondé de weinige doelmatigheid deT

proeven, welke hij, ten aandrang en bevestiging van het hoogstbelang-'

rijke zijns Voorftels, gedaan had.

De Eerfre Klasfe intusfchen kennis gekregen hebbende aan een, in

druk verfchenen, werkje van dienzelfden Schrijver, betiteld: Neue Art,

das Fleisch zum Genusf auf lange Scereifen und in gefchlosfene FcS'

tutigen , ohnc folches zu falzen , frisch zu erhalun , auch folches alfo

zu (lürren, oordeelde van haren pligt te zijn, dit Stukje aanKeeren

Gekommitteerden mede te deelen, in hope, dat welligt hierin met

meerdere doelmatigheid zoude zijn te werk gegaan.

Dan zij ontving, op het einde des voorgaanden jaars, van den Heer

BENNET , ons verdienftelijk Medelid brugmans toen reeds- zijnde over-

leden, een; nader fchrijven, dat deszelfs informatien, bij een kortelings

verleden oponthoud in Maintz , volkomen ftrooktcn met zijne vroegere

overtuiging vto de onuitvöetbaarhèid dei' herfenfchimmige projecten,

cloor den Heer lennig vroeger in gefchrifte aan Zijne Majefteit, en

daarna , in druk aan het algemeen voorgcfteld. '

D'un nouveau continent Coulomb trouva Ia terre

,

Herfcheli et Montgolfier traversèrent les airs;

Sous ton Règne, Guillaume, on penètre les mers^

J'explore fous leurs eaux, j'y porte la lumière.

Onder deze toefpeling bood de Ridder donckiez de noucEEL Zijner

Majefteit het ontwerp aan van eene duikersklok, waaraan hij merkelijke

verbeteringen vermeende te hebben toegebragt.

Het oordeel der Klasfe, door Zijne Excellentie, den Minister voor

het Openbaar Onderwijs , de Nationale Nijverheid , en de Koloniën , hier-

op gevraagd zijnde , vond zij goed , na bekomene inlichting, van haar

geacht Medelid, den Heer sentblet, te rapporteren:

dat-
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"ijaSAtyhocztcr de Heer oonckiez de doücbel ,- door de menigte ont-

werpen, waarmede hij zich bezig houdt, blijken geeft van des^elfs ijver

voor het algemeen belang , hij echter, in dit voordel, zoo weinig naar

vaste grondbcginfelen te werk gaat, en het vermeend voortrefFelijke van

zijne duikersklok zoo zonderling verheft, dat men met mpeite de lezing

van zijne voordragt zonder weerzin kan ten einde brengen; dat men,

eenmaal daarover heen zijnde, en met- bedaarden geest overleggende,

hetgeen als daaraan voortreffelijk wordt voorgedragen ,' zelfs ook dan

niets ontmoet, waarom men dit werktuig, als den bijval des Gouver-

nements waardig, zonde-tnogen aanbevelen., tt- '• ^

-'«Hoezeer, in vroegere jaren, zeer vele, en, naar het oordcel van kundige

mannen , afdoende proeven genomen waren , ter bevestiging van het voordeel

hetgeen het hellend Scheprad van de Heeren eckhard boven de ftaande Schep-

raderen bezit, meende de Heeringenieur Verificateur p. VANDEN B0SCH,dat

'^it hellend Scheprad, op zijne beurt , vatbaar was voor verbeteringen , die

"hij aan eenen, door hem uitgevonden. Watermolen had aangebragt.

Hij verzoclit aan Zijne Majefteit , dat op deze verbeteringen mogt wor-

den regaard geflagenJ^ Jiio-r^o

Het behaagde, dien ten gevolge, Zijner Excellentie, den Minister

voor het Openbaar Onderwijs, de Nationale Nijverheid , en de Koloniën,

aan de Ecrfte Klasfe te zenden.

i^. Het rekest van den Heer p.van den bosch, betrekkelijk eenen

,

^Joor hem uitgevonden. Water -fchepradmolen.

a°. Een Rapport op hetzelve aan Zijne Majefteit, door Zijne Excel-

Jentie., den Minister van Binnenlandfche Zaken en Waterftaat.

3". Een Rapport op hetzelve van den Heer c. brunings junior

aan welgemelden Minister,

met verzoek, om door de Klasfe, zoó fpoedig mogelijk, te worden

ingelicht, zoo omtrent de waarde en nuttigheid, als omtrent de nieuw-

heid dezer uitvinding.

C* De
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De Heercn j. blanken jansz., banoma, en keyser, met den Heer

VAN DEN BOSCH, iii Nootd - Holland , op de plaats zelve, waar zich

het model bevond, geconfereerd en het werktuig in werking gezien

hebbende, bevonden, dat het Vcrflag van den Heer brunincs, aan de

Klasfe fub n". 3 toegezonden , allezins voldeed aan hetgeen zij daarvan

zouden meenen te kunnen berigten. Waarom dan ook het advies van

Gekommitteerden inhield, dat de Klasfe, in antwoord aan den Heer

Minister voor het Publiek Onderwijs, zich daarvan zoude behooren te

bedienen.

Dit geheel Verflag , geachte Toehoorrlers ! aan uwe aandacht voor te

leggen, zou niet wel mogelijk zijn, aangezien het beroep op tcekeningen

en modellen, die bij hetzelve niet zijn overgelegd. Het bleek, echter,

uit hetzelve genoegzaam , dat het model , hetwelk tot de proeven was

aangewezen en gediend had, niet zoodanig was ingerigt, dat men, bij

• een zeker getal omwendingen van het hellend Scheprad , de opgemalene

. masfa meten , en uit dezelve de bij eene omwending opgebragte hoeveel-

-heid bepalen konde.

De Eerfle Klasfe bleef dus onzeker, omtrent de uitkomfïen, en heeft

dien overeenftemmend gerapporteerd aan zijne Excellentie , den Minister

voor het Openbaar Onderwijs, de Nationale Nijverheid , en de Koloniën.—

. De Klasfe heeft , bij gelegenheden als deze , reeds meer dan eens

,

Hielding gemaakt van voorgeftelde werktuigen, om, bij ontftanen brand,

menfchen en goederen in veiligheid te brengen van plaatfcn , waarheen

door het woeden der vlam alle toegang is afgefloten. Van geen minder

aanbelang zoude het zijn , ten allen tijde , en op alle plaatfen , de blusch-

middelen zoo aan te brengen , dat zij de brandende punten onmiddellijk

konden treffen. Van hoc velen dienst het zij , de yochtftraal op de

lirandende oppervlakte te befturen, is reeds in den jare 17^6 te Haarlem,
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en in htt jaar 1798, te Gotha, door d«nllcer van maruw proüfondtT'

vindelijk bewezen.

-. Zijne Excellentie, de Minister voor het Openbaar Onderwijs, ver-»

langde daarom met regt, ingevolge de begeerte van Zijne Majerteit, den

Koning, dat de Eerlle Klasfe zicli zoude bezig houden met het onder*

zoek van eene uitvinding des Heeren j. körner , Brandmeester te Vei-

lingen , in bet Groothertogdom Baden , om , door middel van verlengbare

ftaken , de zoogenaamde flangen der Brandfpuiten nader aan den brand te

brengen
<, en naar de rigting van den brand te befturen.

De Klasfe werd tevens verzocht , hare gedachten omtrent de doelma-

tigheid van deze uitvinding, die in model was overgelegd, en begeleid

van eene gedrukte befchrijving en afbeelding , te doen kennen , en wel be-

paaldelijk , of deze toeftel gefchikt zoude zijn , om bij de Jjrandfpuits--

inrigtingen, hier te Lande, in praktijk gebragt te worden.

De Heeren van marum en van den ende de Klasfe genoegzaam ten

deze hebbende ingelicht, werd befloten te antwoorden:

1*. dat het aan de Eerfte Klasfe zeer bedenkelijk voorkomt, of met

deze inrigting het bedoelde oogrnerk zal te bereiken zijn , daar het op-

heffen en ophouden van een met water gevulden Braiidfpuitdang dooc

erlengde ftaken, wegens deszelfs onvermijdelijke zwaarte, eene moeije-

lijke verrigting fchijnt te zullen zijn , vooral , wanneer er brand in het

bovengetieelte van een gebouw van aanmerkelijke hoogte is , en dus eeij

met water gevulde flang van dertig , veertig of meerder voeten lengtfr,

door dezen toeftel zal moeten opgehouden en beftuurd worden.

2*. dat ook de directie van de brandfpuitpijp , waarop het , bij het

Ijlusfchen van brand, voornamelijk aan komt, door middel van een

touw, waaraan beneden getrokken wordt, niet behoorlijk zal kunnen ge-

fchieden, daar de man, die aan dit touw zou moeten trekken, van bene-

den af, niet zien kan, welken ftand de Spuitpijp jnoet hebben, om het
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-wrater te brengen, juist ter"ï>laatfi;i waar' het voornamelijk ter tos-

fching van brand vercischt wordt.

Dat era bovengemelde redenen de Klasfe oordeelt, dat dè geprojec-

teerde inrigting van den brandfpuitmeester körner, bij beproeving

hoogwaarfchijnlijk zal bevonden worden, niet aan het vereischte

te kunnen voldoen. Waardoor , het van zelve onraadzaam wordt y haar

'bij onze middelen ter brandblusfchlng in praktijk te brengen, r, r. •^•. ,

Ons geacht Medelid , de Heer driessen , diep doordrongen van het

• Jïelang, dat er op het zout, hetgeen men ler bereiding van fpijzcn, en

Ster bewaring van dezelve tegen bederf, gewoon is te bezigen, naamv-

keurig toezigt gehouden worde, had reeds bij meer, dan eene gelegenheid

de Idasfe bepaald bij den aard en eigehfchappeiï':v:an: -hetzelve,' voorna-

melijk betrekkelijk zijn bederfwerend vermogen, ten £inde daaruit <;>p;.te

maliën:

Vooreerst: of het raadzaam zijn zoude, het Gouvernement te advi-

feren, bet verkoopen van het xout in' het -kleia bij de maat te doen

verbieden, en alleen het verkoopen bij het gewigt toe te ktcn? ,...';

Ten tweede, of er gronden genoeg voorhanden zijn, om het Gou-

vernement te adviferen, tot het daarltellen van een tocvoorzigt op dre

Zoutketen, ten einde daardoor te. bewerken, dat uit het Eiigelfche klipl-

zout , of ook uit andere zouten fteeds een goed bederfwerend zout ge-

zoden, en in omloop gebragt worde?

Deze bedenkingen door den Heer driessen . ook ter kennisfc van het

Gouvernement gebragt zijnde, is daarvan het gevolg geweest, dft; op

last van het Gouvernement , onder toezending van eene menigte ftuk-

ken, betrekkelijk het keukenzout, de reedsgenoemde vragen p.an de

Eerfte Klasfe wierden voorgefteld , en haar verzocht, het onderzoek

dezer zaak te ondernemen , en , na de concert met den Heer driessen

te hebben gehandeld, te dienen van berigt, confideratiën en advies.

De uitflag der werkzaamheden, hieraan hefteed, is vervat in eene

bree-



brcede Memorie ^ waarin de zaak van het zout in haar gelieelen om-

vang, en elk van de daartoe betrekkelijke ftukken, afzonderlijk behan-

deld worden. Het zoude echter, geëerde Toehoorders! te veel gevergd

zijn van uw geduld, bijaldien ik het op dsn geheelen inhoud van dit

ftuk wilde beproeven. Ik zal dus alleen vermelden , dat men als gevolg

uit al het verhandelde aan den Minister van Binncnlandfche zaken ge-

advileerd heeft.

10. Dat er omtrent den verkoop van het zoutj welke thans ook in

het klein genoegzaam alleen bij het gewigt gefchicdt, geene nadere

maatregelen behoeven genomen te wórden.

t o. Dat het belangrijk zal zijn, fteeds een wakend oog te houdea

over het zout , 't welk aan de Ingezetenen van het Rijk verkocht

wordt, ten einde, indien eens wederom, bij eene ongelukkige ftremmiug

van den invoer van ruwe zouten , of bij zeer hooge belastingen op dit

voorwerp van eerde noodzakelijkheid, ondeugende, niet bederfwerende

zouten in omloop mogten gebragt worden, alsdan maatregelen van Poli-

de zoude kanpen worden genomen.

De Klasfe voegde bij de raededeeling van dit haar gevoelen aan Zijnt

Excellentie, de Minister van Binncnlandfche zaken, de betuiging van

hare bereidvaardigheid , om, des verzocht zijnde, ten allen tijde het

Gouvernement voor te lichten , omtrent de middelen van voorzorg , di^

alsdan zoudea behooren te worden in acht genomen.

De befchrijving en afteekénihg van een waterwerktuig, uitgevonden

door den Heer hubert sarton te Luik, en overgelegd aan Zijne Ma-

jesteit, den Koning, werd, op verzoek des Heeren Ministers voor het

openbaar Onderwijs, een onderwerp van nafporing bij de Eerftc Klasfé

van het Koninklijk - Nederlandfche Inftituut. Uitgenoodigd , offl' haar

berigt en gevoelen over het nut en de waarde van dit werktuig aan

Hoogdenzelven mede te deelen, verledigden zich de Heeren j. blan-

ken JANSZ. en sciiRÖDER met deszelfs onderzoek;, maar, gelijk reeds
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zoo menigmalen liet geval was met hooggeprezene uitvindingiin , dit

watertuig mogt de goedkeuring niet wegdragen.

Ter aanprijzing van het nut, en ter hoogfchatting van de waarde des-

zelven , vermogt de Kiasfe alzoo aan Zijne Excellentie , den Minister

.

vo&r het openbaar Onderwijs niets te melden.

Dat de vvcrlczaamhcden der Eèrfle Kiasfe, op last van 's Lands Be-'

ftuur ondernomen , vele opoflcring van tijd gekost hebben , zal Uwe
opmerking, geëerde Toehoorders, niet ontgaan zijn. Het voornaam doel.

harer Inllelling is echter daarom niet verwaarloosd. Waar de tijd zulks

gedoogde , hield de voorlezing van ingezondene Hukken de aandacht der

vergaderde Leden in eene aangename fpanning. Sommigen derzelven

werden het onderwerp van een leerrijk wetenfchappelijk onderhoud, van

anderen werd het onderzoek aan daartoe Gekommitteerden opgedragen.

Van beide voegt het mg verflag te geven.

De Heer wauters , in zyne veeljarige uitgebreide gcneeslcunstoeCe-

ning, het gebrek hebbende ondervonden aan gcfchikte ziekenoppasrers

,

hield het van belang, eene Verhandeling zamen te ftcllen over dit On-

flerwerp, en als voorlezing aan de Eerfte Kiasfe aan te bieden, onder

den titel: de aptis asfistentibus , medico ad curandns morbos ntcesfariis

^

hosqut obtinendi via.

Vele boeken zijn over deze ftof in het licht gekomen. Doch hoezeer

men uit alle deze werken de nuttigheid van dergelijke lieden, die zich

met het oppasfcn van zieken bezig houden, gereeddljk l<an befefFeii,

valt het echter moeijelijk , beflisfend op te maken , hoedanig ziekenop-

pasfers zijn moetea. De meeste Schrijvers toch willen aan dezen op-

pasfers zoo veel geneeskundige bekwaamheid geven , dat men ze bijna

voor plaatsvervangers van Geneesheeren zoude kiinnen doen doorgaan.

Maar wie zal alle deze vereischtcns in een , ziekenoppasfer kunnen

l!?epfchén of noodzakelijk oordeclen? De ziekenwachters zyn immers

g£C-
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eenê Geneesheeren of Heelmeesters : hunne pligt bepaalt zich , om de

zieken bij te ftaan in derzelver behoefte; om geregeld verflag te geven

aan de kunstoefenaren van hetgeen zij in hunne afwezigheid hebben

waargenomen ; om ftiptelijk de middelen toe te dienen naar het voor-

fchrift; zij behooren befchouwd te worden als bloote werktuigen, waar-

van men zich bedient , om aan de lijders die hulp toe te brengen r

welke men noodzakelijk acht. Zij behoeven een hoogen graad van

naauwgezetheid in het opvolgen der orders, en bijzondere naauwkeurig-

heid in het geven van verflag aan Geneeskundigen. Gezeggelijkheid be-

hoort bij hen de plaats van eigene wijsheid te bekleeden; menschlie-

vendheid is bovenal een hoofdvereischte.

tiet was daarom bijzonder aangenaam , bij deze voordragt herinnerd te

worden aan het hoog belang, dat er in het aankvveeken en onderhou-

den van goede ziekenoppasfcrs gelegen is.

Wijlen ons verdienftelijk Medelid, de Heer van delen, volgens aan-

genomen gebruik, zich tot het vervullen eener fpreekbeurt geroepen

ziende, deelde der Klasfe eetiige losfc gedachten mede over de aanvau"

kelijke gronden der differentiaal- en integraal rekening.

Men heeft in latere tijden zich niet kunnen vereenigen met de theorie

van het oneindig kleine , welke vroeger tot grondflag der differentiaal reke-

kening was aangenomen; men kon het denkbeeld niet verdragen, dat

iets, hetwelk toch geen volflrekt niets was, als zoodanig zoude kunnen

befchouwd worden. Om deze zwarigheid weg te nemen of te ontwij-

ken, heeft men de leerwijze der limieten ingevoerd. Nu vermeent me»
alle twijfehngen uit den weg geruimd te hebben, en men houdt de be-

wijzen , die op dezen leertrant gevestigd zijn , voor onwederfprekelijk en
in den ftrengften zin voldoende.

Doch de Heer van delen verklaarde volmondig, dat er voor hém
in de leerwijze der limieten gcene bijzondere ftrengheid van bewijzen

te vinden was, dat de bewijzen, die uit de befchouwing van | worden
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argeleid , hem niet ten volle overtuigden , en hij diensvolgens over deze

leerwijze nog veel minder voldaan was, dan over de oude, dat is, de

theorie van het oneindig kleine.

De Maatfchappij van Weldadigheid, ten jare 1818 opgerigt, heeft

niet minder de aandacht van bevoegde beoordeelaars getroliken, dan

de Kolonie Fredriks -Oord nieuwsgierigen uit alle ftanden tot zich

gelokt.

Deze wacht er goude bergen van , gene twijfelt aan den goeden uitflag

en voorfpelt de ongunftigfte uitkomften aan veler zoo hoog gefpannene

verwachting.

Onder de laatften behoort een der Leden van de Eerfte Klasfe. Hij

befchouwt deze onderneming niet als daargefteld door bijzondere per-»

fonen , of als eene onpartijdige proefneming , bij welker wel of kwalijk

gelukken de waarheid in alle gevallen zoude moeten winnen. Hi) ad-

ftueert dit en fchetst verder het oogpunt , waaruit men tracht aftcleiden

,

dat deze proeve, als eene weldadige Rijks -Inrigting behoort aange--

merkt, en langs alle middelen en wegen gefchraagd en onderfteund te

worden, terwijl rnen de proeven, die nog eerst hadden moeten worden

genomen , en welke niet , dan na verloop van jaren , zekere refultaten

kunnen opleveren , bijna op hetzelfde oogenblik reeds als volkomen ge-

lukt heeft doen voorkomen.

Hij houdt het wederleggen der Staats -huishoudkundige befpiegelingen

,

waarmede men deze onderneming van den beginne af heeft doen ver»

gezeld gaan, voor tijdverfpilling.

Pe Helling, dat de toenemende armoede in Europa veroorzaakt zoude

worden , door dat er geene genoegzame levensmiddelen voorhanden zou»»

<}en zijn, komt hem voor, niet waardig te wezen, dat men er hier zij-

ne aandacht op vestige.

Hij behandelt vervolgens de vraag: „Levert de zoogenaamde Ko-
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„ lonifatiei dct Maatfchappij van weldadigheid reeds eénige voldoend*

„ refultaten op."

Beantwoord dit ontkennend , om deze zeer eenvoudige reden , dat

zulks voor als nog onmogelijk is, aangezien het kort tijdsverloop van

derzelver beftaan.

Uit het volftrekt gemis van zekere iiitkomflen fchijnt bij hem de

vraag ontfproten te zijn „of het doelmatig zij, dat het Befluur zich

„de zaak dier onderneming op eenc bijzondere wijze aantrekke?"

Waarop het antwoord dan wederom niet twijfelachtig is, even min,

als op de derde vraag , « of het namelijk doelmatig zij , dat deze onder-

„ neming van wege den ftaat begunftigd , en als het ware op deszclfs

j, gezag voortgezet en uitgebreid worde ?"

Doch hoezeer ons Medelid moge ijveren tegen de uitduitende begun-

Higing van deze kostbare onderneming, met des te meer vuur pleit hij

voor de befcherming des Landbouvvs in het algemeen, en befchouwt

het meer dan tijd , dat de flaatskunde van Europa voor dezen tak van

volksvlijt gunftiger worde.

Grondlasten , perfoneele , plaatfelijke belastingen , drukken dezelve tft

meer , naar mate die naar een' ftaat van zaken , naar prijzen berekend

zijn, weike reeds hebben opgehouden te beftaan.

De daaromtrent door hem gegevene wenken zijn zoo belangrijk, als

de vergelijking tusfchen het lot der nijvere mcnfchen, die nabij de Ko-

lonie van Fredriks-Oord in het zweet huns aanfchijns zwoegen, en dat

van den Kolonist., met de daaruit afgeleide gevolgen , menschkundig zijn.

Het lot, dat hij voor deze onderneming vooruitziet, is treurig, on-

verminderd de hulde , die hij ten flotte toebrengt aan den man , die het

ontwerp fchijnt gevormd, en dus verre in ftand gebragt te hebben.

In de maand Augustus van het Jaar 1796, werd door het kommitté

tot de zaken der Marine aan de Nationale Vergadering, rcprefentee-

rende het volk van Nederland, eene Misfive gezonden, behelzende een
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berigt , dat zekere jamis smit een gelieim middel aanbood , om het

meest bedorven water op de fchepen , op ecne gemakkelijke en onkost-

bare wijze, te zuiveren. Waarop eene Kommisfie uit gemelde Verga-

dering, met en benevens cenige leden van voornoemd kommitté, hier-

toe verzocht, op den jiften Julij des Jaars 1797 een ampel Verflag aan

de Vergadering deed , hoofdzakelijk advifeerende , dat het hun toefcbefen

,

dat, hoezeer men reeds zeer verre in de kunst van water op deze wijze

te zuiveren gevorderd was , het echter nog niet zoo volmaakt

fcheen , als men wel zoude kunnen verlangen , en aan den anderen

kant overtuigd van het grootc nut eener volkomene zuivering , der Veri

gadering in bedenking gaf, om eene prijsvraag uit te fchrijven over dit

onderwerp , en de beoordeeling daarvan aan eene onzer geleerde Maat-

fchappijen op te dragen. Waartoe dan ook de Vergadering befloot,bij

decreet van 6 October 1797, en het opftellen der vraag, benevens het

beoordeelen der antwoorden , opdroeg aan de Nationale Nedcrlandiche

huishoudelijke Maatfchappij.

Na eenige werkzaamheden, hiertoe betrekkelijk, werd befloten, de

yraag te bepalen , als volgt

:

„Is er een volkomen voldoend en tot hiertoe niet bekend middel,

„om rottend, bedorven en ftinkend water van alle bederf , onaangenamen

„reuk, en fmaak te zuiveren, en zonder inmengingen van fchadelijke en

„de gezondheid benadeelende ftolFen , tot eenen helderen, verfrisfchen-

„den en gezonden drank te maken?" Zoo ja, „welk is dit middel?"

Beloovende hiervoor eene premie van zes duizend Guldens, met dien

vcrftande, dat een derde dezer nitgeloofde premie zoude uitgereikt wor-

den aan den Schrijver der meest voldoende Verhandeling, terwijl de

overige twee derdens zouden betaald worden, nadat de Maatfchappij

gelegenheid zoude gehad hebben, om de proeven op een of meer fche»

pen in verfchillende luchtftrekcn , naar hare verkiezing , te doen nemen.
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en nadat uit de ingekomene berigten zoude gebleken zijn, dat de opgt-

gevcnc middelen aan het oogmerk der vraag volkomen voldoen.

Het is ü allen bekend , Geëer.lc Toehoorders , dat de Geneesheer van
STiPRiAAN Luïscius den lauwer wegdroeg , en het gebrek aan proefnemingen

op verre zeereizen , in de tijden van onfpoed, (lechrs is veroorzaakt geworden

door de gedurige belemmering, aan onze fcheepvaart in den weg gelegd.

Doch dat men, na het herftel des Vrcdes, ook daarin achterlijk ij ge-

bleven, heeft den Heer van stipriaam luïscius moeten bevreemden,

en fchijnt hem aanleiding te hebben gegeven tot het voordragen van

eene Verhandeling over hetzelfde onderwerp aan de Eerfte Klasfe , waar-

bij alle de reeds vroeger in het werk gertelde en door den druk gemeen

gemaakte proeven op het zuiveren van rottend, bedorven, en ftinkend

water , op nieuw voorkomen , en als een onderwerp van algemeen be«

lang onder hare befcherming gefield worden.

Daar de zomer van het Jaar 18 19 zich door droogte, warmte en hel-

dere dagen bijzonder heeft onderfcheiden , en den landman in ftaat ftclde J

om, bij den voorfpoedigen groei van zijne te veld fiaande gcwasfen,

den openen grond tevens zoodanig om te zetten en te bewerken, dat

deze zich eene groote vruchtbaarheid ook voor een volgend jaar daar-

van beloofde , was men niet weinig verwonderd , van op de beste gron-

id;n, zoo als op de kalkig - zandige klei, bij de herfstzaaijing juist het

tegendeel te ontwaren van hetgeen men verwacht had. In plaats van

ccne fpoedige ontkieming bleef het zaad lang onder den gi'ond, en een

flechte groei had verder plaats. — Aan gebrek van genoegzame vochtig-

heid kon dit verfchijnfcl niet worden toegefchreven , daar op dien tijd

dezelve voldoende en zelfs meest gefchikt was voor ontkieming en

groei.

De Heer uilkens liet deze waarneming dienen, om zijne fpreekbeurt

niet onvervuld te laten voorbij gaan , en aan de Klasfe de gronden vooi
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<iit verlchijnfel " eenigzins ontwikkeld voor te dragen. Hij vond daartoe

de volgende

:

Veeljarige ondervinding en opzettelijk genomene proeven hebben ge-

leerd, dat bij drooge jaargetijden de gewasfen den grond aanmerkelijk

meer uitmergelen , dan bij vochtige , of wanneer afwisfelend het aardrijk

en de planten door regen gedrenkt worden.

De gewasfen moesten dan bij de buitengewone droogte van 1819 den

grond van veel vruchtbaarheid bcrooven , en de weder op den omge-

ploegdcn floppel gezaaid wordende gewasfen verkregen eenen flechten,

minder vruchtbaren bodem.

Doch niet alleen op ftoppellanden , maar ook op braakgronden

ondervond men dezelfde late ontkieming en tragen groei. Hier nu kan

de zoo even bijgebragte oorzaak geene plaats gehad hebben ; het ver-

fchijnfcl zelfs baarde te meer verwondering, daar de zomer, gelijk men

meende, voor hel braken of zomervalken zoo uitmuntend gefchikt was

geweest en de grond veelvuldige malen omgezet en wel fchoon gemaakt

had kunnen worden.

De dampkringsftoffcn brengen ongetvyljfeld de meeste vrnchtbaarheid

in den grond; maar een drooge grond, welke ook deszelfs beflanddee-

len mogen zijn, is geheel onvatbaar voor derzelver invloed. Kalk, klei,

én vooral humusgrond nemen in eenen vochtigen Haat veel zuurflof op

gelijk voN HüMBOLDT door opzettelijke proeven heeft bewezen; maar

de grond doet zulks niet in een droogen ftaat.

Voor ontkieming en aanvankelijken groei is de zuurflof een noodza-

kelijk vereischte. Zij hebben te fpoediger en veelvuldiger plaats, naar

mate dezelve meer aanwezig is , hetzij als prikkel werkende , hetzij ter

voortbrenging van koolftofzuur bijdragende; en door deze waarheid

verklaart zich het verfchijnfel gemakkelijk.

Immers de grond 'was gedurende den zomer van 1819 meestal in eenen

zoo droogen flaat, dar, bij ploegen en eggen , lïofwolken oprezen. Men
werk-
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wericte dus wel den grond veelvuldige malen om , cri 'flelde denzelven

Of) de menigvuldigfte wijze bloot aan de aanraking der lucht, maar

deze gaf niet af, kon niet afgeven; integendeel beroofde zij veel meer

den grond, onder fterkerc uitdrooging, van vruchtbare beginfels. —

^

Waarvan het laat ontkiemen en flecht opgroeljen in den herfst , het

noodzakelijk gevolg was.

De Heer schröder droeg het verband voor, tusfchen de werking

der uitwendige voorwerpen op onze zintuigen en tusfchen de voor-

ftelling dezer voorwerpen ; en hoe wij , uit hoofde van dit verband

,

uit de vcrfchillende foorten dezer voorfteHingen magen befluitcn tot

verfchillende foorten van indrukken, door de uitwendige voorwerpen

op onze zintuigea veroorzaakt.

tn de inleiding fprak hij over de mocijelijkheid zoo wel , als de belang-

rijkheid van een wijsgeerig natuurkundig onderzoek der zintuigen, en

der zintuigclijke gewaarwordingen. In het bijzonder zoekt hij de zwa-

righeid daarin , dat de werking der voorwerpen op onze zintuigen ge-

heel ongelljkfoortig is met het denkbeeld, hetwelk daardoor in de ziei

ontftaat; dat de voorftelling van een voorwerp, hetgeen wij door onze

zintuigen waarnemen
, geene gelijkheid heeft met het voorwerp zelve

,

en, de betrekking tusfchen beide naauwkeurig te bepalen, boven de

krachten des mcnfchen fchijnt te gaan.

Zijn bcfl uit is, de zintuigen, de indruk op dezelve, en de voortplan-

ting van dezen indruk door beweging en door middel der zenuwen, dit

alles behoort tot de ftoffelijke wereld en alzoo tot het gebied der Na-
tuurkunde. Maar het denkbeeld, de voorllelling, welke op dezen indruk

yolgt .en hetgcne , waaraan wij deze voorftellingen toefchrijven , en het-

gene wij ons ik^ onze 2/W noemen., is daar mede geheel ongelljk-

foortig. .,','.
,

Men heeft den geleidelijken overgang uit het eene gebied in het an-

dere niet gevonden, ja de poging, om van het ftoffelijke tot het niet

ftof.
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ftoffelijke op te klimmen, heeft niet zelden de deur geopend tot het

groffte materialismus. Intusfchen hoe ongelijkfoortig de indruk op een

zintuig, en het denkbeeld of de voorftelling , welke op dien indruk

volgt, ook zijn moge, en hoe gebrekkig elke vergelijking en hoe onvol-

doende elke verklaring daaromtrent voorkome , de voorftelling rnoet nog-»

tans den natuurkundigen geleiden in zijn onderzoek van den indruk, en

zijne taak hieromtrent bepalen, dat is, aanwijzen het doel zijner

nafporing.

Dit geleidt den Heer schröder tot eene nadere befchouwing van zijn

onderwerp. Na bepaald te hebben het verfchil tusfchen de voorftellin-

gen, welke wij door de zintuigen onmiddellijk ontvangen, en diegenen,

welke een gewrocht zijn van ons geheugen en van onze verbeeldings-

kracht, beweert hij ten aanzien van den eerftcn, èn fielt zulks tot

grondftag van zijne befchouwing.

„ Op eiken indruk op de zintuigen volgt onder de vereischte omftan-

„digheden eene voorftelling of een denkbeeld."

Deze ftandvastige opvolging doet ons natuurlijk befluiten tot een oor-

zakelijk verband, te weten, dat de voorftelling door den indruk op de

zintuigen veroorzaakt wordt. Vele wijsgeeren, zoo als cartesius,

BiALEBRANCHEjLEiBNiTZ cn audcrcn , Ontkennen dit oorzakelijk verband.

Wij hebben intusfchen , zegt ons Medelid , niet noodig deze ftelfels

ter toetfe te brengen, en dat van den natuurljundigen invloed te verde-

digen. Immers hoe het ook zijn moge , het verfchijnfel , hetwelk hier

alleen befchouwd wordt, vertoont zich , uit hoofde van deze ftandvas-

tige opvolging , zoodanig , als of de indruk op het' zintuig oorzaak zij van

de voorftelling. Wij ftellen dus hier een oorzakelijk verband, zonder

eenigzins nader te bepalen, of zelfs te willen gïsfen, hoedanig het

denkbeeld of de voorftelling door den indruk voortgebragt worde.

Uit dit oorzakelijk verband volgt onmiddellijk:

10. dat



( 33 )

i'. dat volmaakt gelijke indrukken op de zintuigen, onder dezelfde

omftandigheden , volmaakt gelijke voorftellingcn veroorzaken; en hier-

uit wederom

;

a". dat twee wezenlijk verfcheidcne voorftellingen , onder dezelfde

omftandigheden , door twee verfchillende indrukken op een zintuig moe-

ten of kunnen plaats hebben , als er wezenlijk verfcheidcne denkbeelden

zijn , welke wij door hetzelve ontvangen kunnen. De Natuurkundige

,

die in de bcfchouwing der zintuigen niet verder kan komen, dan tot

den indruk, welke door dezelve ontvangen en door hunne zenuwen

voortgeplant wordt , zal dus voor zijne laatfte taak , waarmede zijn werk

in dezert voltooid wordt, moeten houden:

„dat hij aanwijze de ontvangbaarheid van een zintuig voor zoo vele

„verfchillende indrukken, als er verfchillende voorftellingen zijn , welke

„ wij door hetzelve onmiddellijk ontvangen , en dat hij uit den aard

„van het zintuig en uit de cigenfchappen der ftof, die daarop onmid-

„dellijk werkt, verklare, dat er zoo vtle verfchillende indrukken kun-

„nen plaats hebben."

Intusfchen is het bij dit onderzoek vooral noodzakelijk te bepalen,

welke voorftellingen wij onmiddellijk, en welke voorftellingen wij niet

onmiddellijk door de zintuigen ontvangen, en dus als afgeleide voor-

ftellingen te befchouwen zijn.

De afgeleide voorftellingen zijn verre weg de grootfte in getal en

derzelver verklaring is minder de taak van den Natuurkundigen , dan

van den Wijsgeer. De onmiddellijk verkregene voorftellingen komen hier

alleen in aanmerking.

Deze en andere ftellingen tot een grondflag gelegd zijnde, wordt

hierna in het tweede Deel onderzocht, welke en hoe vele foorten

van onmiddellijke gezigts-, gehoor- en gevoel -voorftellingen er zijn.

V Dit tweede is voor geen beknopt uittrekfel vatbaar. Wij zullen dus

allee» aanmerken, dat de onmiddellijke voorftellingen van het gezigt

E tot
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tot vier foorten ; die van het gehoor insgelijks tot vier foorten ; die van

het gevoel tot vijf foorten te rug gebragt worden; — welke foorten

wederom onderfcheiden worden in zoodanige , die van een zintuig alleen

,

en in zoodanige, die van meer zintuigen afhangen. Deze foort van

onmiddellijke voorftellingen worden met elkander vergeleken. Waar-

bij tevens aangewezen wordt, waarop dezelve berusten en in welke

betrekking zij ftaan tot de drie hoofdvoorftellingen , tot de voorftelling

van den tijd, van de ruimte en van de ftof.

De Heer van cappelle bij eene vorige gelegenheid de aandacht der

Klasfe gevestigd hebbende op den inhoud van twee gefchriften, opge-

fteld en uitgegeven door den vermaarden cornelis drebüel, deed

nu zien, dat een ander ftuk van denzelfden Schrijver, getiteld de

quinta esfentia , in aard en vorm aan de beide eerfte beantwoordde

,

en gaf bij die gelegenheid een algemeen overzigt van 's mans leven

en uitvindingen.

Hij deelde de berigten mede door hem bij Vreemde en Inlandfclie

Schrijvers aangetroffen en verzameld, zoo wel over de eerfte levens-

jaren van DREBBEL cn zijne vcrrigtingen in zijne geboorteftad Alkmaar

,

als nopens zijn verblijf in Engeland en aan het hof van den Duit-

fchen Keizer, en volgde hem, zoo veel mogelijk, tot dcszelfs dood

in den jare 1654.

Tot de uitvindingen van drebbel overgaande ,, handelde ons Mede-

lid in de eerfte plaats over die, welke op naam van drebbel eertijds

gingen, of ten deele nog gaan, fchoon er geen blijk, zoo verre bekend

is, beftaat, dat drebbel zich dezelve werkelijk heeft toegekend. Ver-

volgens over die, welke de kunftenaar zich inderdaad heeft toegeëigend.

Nopens de eerfte toonde hij de gegrondheid , ongegrondheid , of wel

het twijfelachtige aan , over de laatfte trachtte hij door de eigen woor-

den van DREüBEL eenig licht te verfpreiden.

In weerwil van dit alles , betuigde ons Medelid.', nog veel meer inlich-

ting
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ting te behoeven , om een juist oordeel te vellen over de wezenlijke

vcrdienften van dezen zonderlingen man, en rekende zich niet bevoegd,

uitfpraak te doen in het verfchil van gevoelens , volgens welke drebbel

door fommigen , gelijk in de Biographie Univcrfelle , en door adelung , als

een windmaker en charlatan wordt ten toon gefceld, door anderen, ge-

lijk door WILLEM BOREEL en coNSTANTijN HuijGENs, als een man,

veler natiuirgeheimen kundig, als een Wijsgeer wordt geprezen,

en in denzelfden rang met pythagoras en archimedes geplaatst.

Ecne tweede voordragt van het zelfde Medelid had bijzonder ten

doel, den grooten Staatsman, Prins maurits van ecne zijde te leeren

kennen , welke men , bij de herdenking van zijne uitflekende talenten

,

meestal achteloos voorbij ziet.

Hij betoogde voornamelijk de drie volgende ftellingen

:

i''. Dat MAURiTS zich met ingefpanncn en- buitengewonen ijver heeft

toegelegd cp de Wiskundige Wetenfchappen, uit zucht, om zoo diep

mcgelijk in te dringen tot de kennis van zijn beroep , als Hoofd der

Nedcriandfche Zee- en Legermagt.

ü". Dat hii in verfchillende takken der Wiskunde zeer uitgebreide

vorderingen heeft gemaakt.

3". Dat hij zich niet heeft bepaald bij den arbeid van anderen, maar

met oorfpronkelijkheid is te werk gegaan, ja zelfs nu en dan nieuwe

uitvindingen heeft te voorfchijn gcbragt.

De bewijzen voor deze drie ftellingen zijn ontleend uit het werk van

siJioN STEVIN, getiteld: wisconfïighe gedachtenisfen, en bevatten niet

enkel algemeene of bijzondere betuigenisfen, maar bepaalde aanwijzing

en dadelijke blijken van maürits kennis en fcherpzigtigheid.

De Heer de fremerij deelde aan de Klasfe mede eenige bijdragen tot

de kennis van ons gewoon keukenzout.

Deze beftonden in proefnemingen door hem en den gewezen Utrecht»

fchcn Apotheker van liender genomen in het jaar 1807, toen er, ge»
• E a lijk,
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lijk , op meer pTaatfen , ook te Utrecht bederf in den voorraad van in*'

gezouten fpek en vleesch , door het gebruik van flecht zout en van

zoutpekel , was waargenomen.

Het was hem uit deze proefnemingen gebleken , dat het flechte zout

eene veel grootere hoeveelheid watcrdeelen en veel meer zwavelzure

foda bevattede , dan het goede. Aan welke beide ligchamcn ,
gelijk mede

aan den minder vasten en wel gevormden korrel van deze zouten , ons

Medelid derzelver onvoldoend bederfwerend vermogen meende te moeten

toefchrijven ; terwijl in alle deze zouten ook eenige zoutzure kalk werd

aangetroffen; doch welker hoeveelheid te gering was , om daar aan eenige

nadeelige uitvverkfelen te kunnen toefchrijven.

Als middelen, gefchikt, om het verkoopen van flechte zouten voor

te komen, en den nadeeligen invloed derzelven op der ingezetenen ge-

zondheid te verhinderen , werden door hem in dien tijd als doelmatig op-

gegeven : het verbinden der Kectmeesters , om hunne zouten niet , dan

uit deugdzaam grof zout en niet te fchielijk te zieden

:

om Keurmeesteren aan te ftellen , die het zout , eer dit aan de win-

kels verkocht werd , naar deszelfs uitwendige kenteekenen zouden be-

oordeelen, hoedanige maatregel te voren in Utrecht met vrucht

gebruikt was.

om de grosfierswinkels , welker aantal bepaald zoude moeten worden

»

van tijd tot tijd door deze keurmeesters te doen infpecteren,

en eindclyk vooral, om de aanleiding tot vervalfching der zouten te-

gen te gaan, door van Gouvernementswege te zorgen, dat dit artikel

Tan eerde noodwendigheid gemakkelijk verkrijgbaar en niet te veel door

impost bezwaard was.

Hoezeer de Koepok -inenting te befchouwen zij als eene zeer ligte

bewerking, die in haar beloop doorgaans van geene bezwarende toe.

vallen vergezeld gaat , gebeurt het echter nu of dan , dat zich , ftaande

de uitbotting eu verzwering der pokjes , eenige verfchijnfelen vertoonen,

» die
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die meer of min onrust baren aan ligt bevreesde onders. De aard der

ziekte intusfchen Ichijnt naauwcrijks te doen vermoeden , dat er zicli zoo

geduchte toevallen aan paren kunnen, die het leven des ingeëntcn in

gevaar brengen. Geen wonder derhalve, dac ons geacht Medelid, de

Heer verbeeck, grootelijks getroffen werd door omftandlghedcn , die,

ftaande de werking der koepok, het leven zijner lijders bedreigden.

Hij vond niet onvoegzaam de aandacht der KlasCe hierop te bepalen

in eene voorlezing over eenige zeldzame verfchijnfelen , bij de koepok'

ken waargenomen.

Op den pden November des voorleden Jaars de koepok hebbende in-

geënt aan een kindje van zes maanden , verliepen de eerde dagen na de

kunstbevverking onder de gewone gunftige teekens, zoodat de Heer

VERBEECK op dcH negenden dag geene zwarigheid maakte , om van de

ontlokene vaccine, de welgevormde ftof over te brengen op een jongetje,

oud ongeveer negen maanden.

Het eerst ingeënt kinJ bleef intusfchen gelukkig voortgaan met de

verdere ontwikkeling der koepok , tot den avond van den twaalfden dag

;

er kwam nu eene hevige koorts op; de arm en het aangezigt waren

ontdoken; de huid droog en brandend, en het kind lag als verflagen.

Slechts het zog eener gezonde min genietende , kon men als oorzaak

dezer verfchijnfelen niet wel eenige fout in het gebruikte voedfel aan-

nemen.

Den volgenden dag vertoonden zich nieuwe verfchynfelen. De gehecle

huid was bezet met een gcoot aantal roode flippen. Het eerde vermoe-

den kwam op het ontdaan van mazelen, terwijl het verder beloop der

ziekte het ongegronde van deze meening deed inzien. Op den vijftien-

den dag immers waren de flippen reeds overgegaan tot zeer uitgebreide,

roode en meestal rondachtige vlekken, de kleinfte ter grootte van een

dubbeltje , de uitgebreidfle ter grootte van een gulden.

De koorts had intusfchen afgenomen, de huiduitwafeming was alge-

E 3 meen.
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UJpen en gunflig, het kind minder vervallen. Het nam de borst der

minne, die het tot nu toe had geweigerd, wederom met graagte, en

llicp daarop gerust. Van dien tijd af ging het voort in beterfchap , de

roode vlekken verdwenen geregeld, de opperhuid fchilferde af, en het

kind herftdde volkomen.

Eerst toen vernam de Heer verbeeck, dat het kindje, waarvan de

kocpokftaf ter inenting voor dit voorwerp was genomen , op den

twaalfden dag der uitbotting door gelijke toevallen was bezocht geweest,

en dat deze op dezelfde wijze , na eenige dagen van zorg , geweken

waren.

Deze laat bekomene inlichting veroorzaakte hem veel bekommering

voor het knaapje , hetgeen hy met koepokftof van het zoo even ver-

nield lijdertje had ingeënt, te meer nog, daar hij, geen vermoeden op

eenig kwaad hebbende , ook van dezen tweeden wederom op een paar

jonge kinderen de koepokftof had overgebragt.

De loop der verfchijnfelen ging ondertusfchen geregeld bij het knaapje

,

dat met de ftof van het eerstvcrmelde kind was ingeënt, totdat zich

op den twaalfden dag eene hevige koorts opdeed , de ontfteking op

den ingeënten arm zeer vurig werd , zich -van den fchouder uitftrck-

kerde tot aan den elleboog, terwijl het aangezigt en gelieele ligchaam

niet uitgebreide en onregelmatige roode vlekken bedekt raakten.

Het geheele geftel leed zeer veel onder deze toevallen; er kwamen

verfchijnfelen op, die voor het leven van het knaapje deden vreezen,

een der uitgebotte koepokken geraakte in verzwering en ontlastte eene

beduidende hoevedheid etter; er vormde zich op denzelfden arm nog

eene verzwering, die men genoodzaakt was te openen. Eindelijk nog-

tans was men gelukkig genoeg, om, onder gepaste behandeling, ook

dit kind te behouden.

Nu fchoot dan nog het laatfce ingeente paar kinderen ter nadere

opmerking over. Bij een dezer, zijnde een meisje, deed zich geen

en-
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enkel bijzonder verfcliijniel op , dan eene meer clan gowone plaatfelljke

ontfteking op den arm , die onder eene pap van brood en Goulard - water

fpoedig week.

Bij het ander kind, zijnde een jongetje , bleef alles wel gedurende de

eerde dagen , doch op den negentienden dag der inenting begon de arm

op nieuw te zwellen en te ontfteken. Deze toevallen, die met koorts,

onrust, en zeer groote ongeduldigheid van het kind gepaard gingen,

hielden ruim twee dagen aan , wannneer zij door breede roode vlekken

op die deelen van het ligchaara , waar zich de huid bij poezelige kinde-

ren gewoonlijk plooit, gevolgd werden.

Alle verfchijnfelen weken hier echter fpocdig en zonder aanmerkelij»

ken kommer voor het behoud des levens.

Door bijzondere redenen en omflandigheden, die de Heer vrrbefxk

onnoodig oordeelde, voor de Eerfte Klasfe open te leggen, was ook van

dit kind de koepokftof op een wichtje van omtrent drie maanden inge-

ënt. Hier liep alles ten gunftigfte af. Op den twaalfden dag openbaar-

den zich Hechts hier en daar op den voorarm eenige roode plekken, die,

onder de aanwending van eene verzachtende pap , binnen weinige dagen

weken.

De Heer verbeeck trekt als waarfcbuwende les uit deze verrchijnfelen

het gevolg, dat de koepok -inenting, hoewel zich doorgaans tot eene

ligte onpasfelljkhcid bepalende , fomtijds ook wel met zware toevallen >

die zelfs het leven in gevaar brengen , kan gepaard gaan :

dat het niet onverfchillig is , of het voorwerp , waarvan de ftof ge-

nomen wordt , eene ware en goedaardige vaccine , of tevens eenige

zeldzame toevallen hebbe opgeleverd:

dat in het laatfte geval de voorzigtigheid fchijnt te gebieden, dat men
zich van het aanwenden dier ftof onthoude ter voortplanting op anderen.

De Heer bernard deelde eene Waarneming mede, betreffende de uit-

werkingen van den Doornappeh

Na
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Na ecnige algemcene aanmerkingen , betreffende het gebruik en mis-

bruik van vergiften, ter beftrijding vooral van langdurige en moeijelljk

geneesbare ziekten , bepaalt hy zich tot het voorwerp zijner waarneming.

Het betreft eene vrouw van een gezond, doch niet zeer fterk geitel,

vijf en dertig jaren oud , die op den zevenden dag na eene voorfpoe-

dige vcrlosfing door eene zogverplaatfing werd aangetast. Na veel

Jijdcns te hebben veroorzaakt, volgde, hierop eene Mania lactea,

waardoor zij foms in de grootfte woede geraakte, en hare ziels-

.vermogens zoo wel , als hare ligchaamskrachten eindelijk dermate

werden uitgeput, dat men het einde van haar leven verlangend te

gemoet zag.

De goede Natuur ondertusfchen , door gepaste hulpmiddelen on-

derfteund , was hier tegen werkzaam , en de vrouw behield , na vele

folteringen, het leven. Hare ftaat echter bleef beklagenswaardig.

Bijna geheel beroofd van hare zinnelijke vermogens, droeg zij ge-

durende acht maanden een verzwakt ligchaam om , terwijl min of meer

hevige aanvallen van woede haar onverwachts en bij afwisfellng over-

vielen. Na eenigen tijd verminderden ook deze , onder toenemende

verfterking van het ligchaam. Zij verviel nogtans in eenen ftaat van

droefgeestigheid, die door ligte vlagen van razernij nu en dan werd

afgebroken. Zij was overigens zeer lijdzaam en begon na eenigen tijd

«iphmet hare huishoudelijke zakeii meer en meer bezig te houden,

dragende echter bij dit alles genoegzame kenmerken van gekrenkte

geestvermogens. Haar geheugen was zeer verzwakt , hare denkbeelden

misten geregelden zamenhaiig, en hare begrippen waren meestal zeer

verward j waarvan het volgend geval ten overvloede blijken draagt.

Haar oudftc zoontje , met zijne fpeelmakkers naar buiten gegaan zijn-

de » von4 aldaar eene plant , die later bleek de gewone Doornappel

geweest te zijn. Uit derzelver zaadkapfcls verzamelde hij het ten hoogfte

vergiftige zaad, ftak er eeu weinig van in den mond, en flokte het

daar
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tegenwoordig, volgt het voorbeeld van haar kind. Zij neemt op eeus een

gebeden fpijslepel vol.

Het duurde niet lang, of zij ondervond eene aanhoudende neiging tot

braken, klaagde over duizeling, hoofdpijn, benaauwdheden , die een klatn

zweet te voorfchijn bragten , en door ijlhoofdigheid gevolgd werden, ver-

gezeld van eene belemmering in de fpraak en ftuiptrekkingen. Het eerst

vermoeden, waarop men viel, was natuurlijker wijze, dat de vroegere ver-

fchijnfelen van woedenden waanzin zich op nieuw gingen openbaren. De

ftecds kliiiiraende woede, waarbij zy alles vcrfcheurde en aan ftukken floeg,

wat onder haar bereik viel , maakte echter het inroepen van geneeskundige

hulp raadzaam. Ons Geacht Medelid werd tegen middernacht hiertoe ver-

zocht, 'inkomende vond hij de ongelukkige vrouw fprakeloos worftelende,

om zich uit de handen der omftanders los te wringen. Hare oogappels

waren verwijd ; zij had een fneilen , ingetrokken pols , fiuipachtige be-

weging der ledematen , een koud zweet over het ganfchc ligchaam.

Navorfchende , wat de oorzaak van deze nu onverwachte verfchijnfelen

zyn niogte , kreeg hij op de vraa:^ , of de lljdercsfe ook iets gebruikt had

,

ten antwoord, dat zij het zaad van eene plant, door het kind mede

gebragt, had opgegeten. Dit gewas toevallig nog voorhanden zijnde,

werd het raadfel dezer geweldige verfchijnfelen fpoedig opgelost uit de

kennis van zijne vergiftige eigenfcliappen.

De Heer bernard trachtte door eene (lerke gave braakwijnfteens , be-

ftaande uit aclit greinen, opgelost- - in • twee oneen water, om van kwartier

tot kwartier uurs in drie kecren te worden ingenomen , de vergiftige

zaden te doen uitwerpen. Doch te vergeefs. De vrouw geraakte echter

korten tijd daarna in (laap.

Het kind, mede van het zaad gegeteil hebbende, doch in geringe hoe-

veelheid , was onrustig , had koorts en braakte van tijd tpt tijd een

F wei'
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weinig flijm, waarop, na het gebruilc van weinige greinen braakwortel,

eenige ftoelgangen volgden, zouder verdere toevallen-

Den volgenden ochtend vond men de lijderesfe ontwaakt uit een diepen

flaap, welke den ganfchen nacht onafgebroken had voortgeduurd. Hare

woestheid was gelijk aan die van den vorigen dag. Men beproefde nog

eens cene gelijke gift braakvvijndeen , doch wederpm zonder eenige uitwerking.

De volgende nacht werd zeer onrustig doorgebragt, de vrouw ontlastte,

onder hevige benaauwdheden , eene Hinkende ftof naar beneden , en geraakte

daarna in een fterk zweet, hetgeen zes en dertig uren aanhield. De eerst-

volgende dagen liep zij onder groote afgematheid bewusteloos door.

De zevende dag bragt gunftige verandering, zoodat zij van nu af

aan , bij afwisfelende geneesmiddelen , begon te herftellen , en bij dit herflel

in het vol bezit te geraken van hare geestvermogens, gelijk aan die, vóór

haar kraambedde.

De geachte Schrijver befluit deze ontzettende waarneming met eenige be-

denkingen, waardoor het gebruik van zulk eene groote hoeveelheid zaad,

zonder doodelijke gevolgen, bevattelijk wordt; bij voorbeeld, dat het on-

gekaauwd is doorgcflikt; dat het van eene plant genomen is, die waar-

fchijnlijk door kweeking veel van deszelfs vermogen had verloren; dat de

prikkelende werking van den braakwljnfteen der verdoovendc kracht van het

vergif grootendeels heeft opgewogen , en dat , deze beide krachten elkander

als 't ware vernielende, de ontlasting der vergiftig werkende ftof langs

meer dan eenen weg is mogelijk geworden. Gelijk zij zich dan ook door

de huid en den Itoelgang uittogt verfchafc heeft. . .

Zoo het niet heeft ontbroken aan Verhandelingen, waarvan de leden

riet verkozen, dat zij als aangebodene [lukken ter naJerc beoordceling bij

de Eerfte Kiasfe zouden' worden aangemerkt, ook aan zoodanige heeft liet

niet gemangeld, wiarop het oordeel der Kiasfe verlangd werd.

Eenige daarvan zijn reeds opgenomen in het vijfde deel harer Verhande-

lingen , op anderen wordt het berigt van Heeren Gekommitteerden inge-

wacht.
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wacht. Slechts van die genen, waarop het advies, na de uitgave des vij&

den deels, ontvangen is, zal ik U, den inhoiid en de waarde kunnen

doen opmerken.

In de eerlle plaats zij dan genoemd eene Verhandeling van den Hoog-

leeraar SANDiFORT , ovcr twee htrfenloozt misgeboorten. Omtrent deze

was het oordcel van Gekommitteerden , dat. dezelve benevens de daarbij ge-

voegde naauwkeurige en uitvoerige teekeningen wederom eene nieuwe proef

opleveren van den ijver en de werkzaamheid des Schrijvers, om meer en

meer de gefchiedenis der misgeboorten in het algemeen , en der acephali in

het bijzonder te volmalcen.

Dat vooral het eerfte geval , het ecnige befchreven en zeer belangrijk

voorbeeld oplevert van herfctilooze , waarin alle beenderen van den fchedel

aanwezig waren. Dat biJ2onder in dit geval het gebrek fchijnt af te haii»

gen van eene uitwendige belediging, waar door de herfenzelfftandig-

heid is geabfoibeerd.

Dat eindelijk ook zeer zonderling en leerzaam is, dat, offchoon de her*-

fenen geheel ontbraken , het kind na deszelfs geboorte nog acht en twin-

tig uren geleefd heeft, en dat alle verrigtingen van gevoel, beweging , adem-

haling, doorflikking en ontlasting bij hetzelve plaats hadden.

De Eerfle Klasfe vond in dit oordeel genoegzame reden , om de Verhan*

deling des Heeren sandifort waardig te keuren, van onder hare uit te

gevene werken te worden opgenomen , gelijk zij dan ook een pronkftuk van

het zesde deel zal uitmaken.

Eene Verhandeling des Heeren Thomassen i thuessinck, oyer eent

Ctiicfptio extrautcritia , waargenomen in het Nofocomium clinicumvan

de /ihadcmie te Qronivgen , met eevige aanmerkingen, vooral de on-

derjcheiding in de behar.dtling der conceptie extrauterina betreffende,

bereikt het nuttip; doel, ciat door velen is verwaarloosd, het onderzoek

nameliik der teekenen , om de vcrfc billende foorten van buitenbaarmoeder-

li|ke zvvangerfchap te onderfcheiden , en alzoo beter te leeren beoordeelen-,

F z wel
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welken ' uitflag men van het 'geval te hopen of te vreezen heeft , als ook

,

door welke behandeling men het leven van de moeder en van het kind

het best zal kunnen behouden.

De herinnering aan reeds bekende zaken , of aan derzelver vermogen in

het voortbrengen van zonderlinge verfchijnfelen , heeft meer dan eens aan-

leiding gegeven tot het opfporen van nieuwe voortbrenglelcn , of tot het

daarflellen van geheel onverwachte ontbindingen en zamenvoegfels.

De VerhandeHng van den Heer sentelet, bevattende een kort over-

zigtvande voornaamfle eigenfchappen van het Wö^isr , werd daarom met ge-

noegen ontvangen. Men vond daarin ruime ftof tot een nuttig en leerzaam

onderhoud. Een onderwerp van dat belang kan niet te dikwerf de aan-

dachtige overweging van Natuurkundigen bezig houden. Waartoe het bij-

zonder bij den geleerden Schrijver zelve dienen moge, ten einde daaruit

wtlligt een nieuw bewerkt (luk voortvloeije , gefchikt om onder de Ver-

handelingen der Eerfte Klasfe te worden opgenomen.

. De Heer klüyskens gaf in zijne waarneming over eene ongemeens

vanflal/figheid. aan.de vingers van beide de handen, de befchrijving van

een ongemak bij eet) jongeling van zestien jaren , hetwelk met die gebre-

ken; der beenderen , dat gewoonlijk osteo- fieatoma heet , de meeste over-

eenkomst fchijut te hebben , en in een korten tijd van d'en aard is gewor-

den , dat de lijder niet , dan door de afzetting van den regter voorarm ,

en de extirpatie van de beide laatfte vingers der linkerhand heeft kunnen

behouden worden. Vervolgens haalt de Schrijver die gevallen aan , welke

met dit zoo door deszelfs zitplaats, als ontwikkeling gelijk ftaan.

De Heer KRATJE NHOFF, in zijne hoedanigheid van Infpecteur Generaal

der fortificatiën van het Rijk , kennis g.'kregen hebbende aan eene onder-

aardfche Topographie van eèn gedeelte des vermaarden St. Pieters Berg

bij
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bij Maaflricht, welkfc gevonden is bij de retroacten en papieren van de

vijfde directie' van fortificaticn , zonder dat daarbij is aangeteekend , wan-

neer en door wien de opneming tr van is uitgevoerd, en zonder genoeg-

zame zekerheid, dat men de natuur daarbij getrouw en naauwlceurig heeft

opgevolgd, geeft aan de Eerfte Klasfe deszelfs voornemen te kennen, dit

fliik niet alleen te doen verifiëren , maar door naauwkeurige metingen te

-laten vervolgen. Hij wil dezelve tevens in verband brengen met de fitiiatie

van de bovcnvlakte des Bergs, ten einde, door middel van profilfneden op de

pieest belangrijke plaatfen, de ware geaardheid van denzelven intuitive, voor

te ftcllen. Hij biedt bij deze gelegenheid der Klasfe eene kopy aan van dé

boven vermelde onderaardfche Topographie en oppert het denkbeeld , of

bet vo;or de Natuurlijke Historie niet van belang zoude wezen, om bij

deze gelegenheid eenig nader daartoe betrekkelijk onderzoek te laten doen. .,

^ihUit welke overvveging hij der Klasfe voorftelt:

'..i''. Kan het voor de Wetcnfchappcn van belang zijn, om eenige bepaal-

de waarnemingen en proeven in het inwendige van den St. Pieters Berg

te doen. -

2"'» Zoo ja^ waarin zullen die moetep beflaanj door middel van welke

werktuigen, en op vi'clke wijze zou men kunnen verlangen, dat dit onder-

zoek vvieixl uitgevoerd?

- De Eerfte Klasfe vond deze voorgemelde vragen van te veel belang,

om uiet de gevoelens van drie , in de geologie meest ervarene , leden

daarop in te winnen , met verzoek , van hun antwoord te doen ver-

gezeld gaan van zoo vele andere bedenkingen, als zij ten meeste nutte der

Wetenfchap zouden noodig ootaeelen.

Wit derzelvcr overwegingen bleek ecliter, dat men van nieuwe waarne-

mingen en proeven, aldaar in het, werk te ftellen, voor deze of gene We-

tenfchap niet wel eenig wezenlijk nut fchecn te mogen verwachten.

Indien, de St. Pieters, Berg tot die foort van, bergen .behoqrde, die laags-

Avijze . in . verfchillende tijdperken gevormd zijn, alsdan zoude een of meer

-:,ii F 3 pro»
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profilfneden, van dezen heuvel of zoogenaamden Berg, eene aangename,

welligt een nuttige bijdrage voor de geologie kunnen worden, vooral,

wanneer daarin naauwkcurig werd aangewezen , in welke verfchillende

lagen, in welke orde of betrekking, en op welke verfchillende hoogten,

of diepten de zeer onderfcheidene overblijffelen en afdrukfels van Zeedie-

ren, of andere 'fchepfelen gevonden worden.

Doch deze heuvel is in geen gedeelte laagswijze gevormd, maar be-

hoort tot die foort van bergen, welke men aangefpoelda noemt, om-

dat de Hof, waaruit zij beftaan, en hetgene zij bevatten, van elders

door geweldige waterbewegingen fchijnt aangebragt. Van daar liggen in

dit gebergte de overblijffels- dei" Zee- of Waterdieren niet laagswijze in

onderfcheidene beddingen, maiar geheel verward door elkander in eene

eenvormige Steenfoort.

Het is om deze reden, dat een plan van het vertikaal profil van dit

gebergte niets zoude leeren , dat niet overvloedig bekend en befchrevea

is, en dus voor de geologie van geen nut zoude kunnen zijn.

Wat andere waarnemingen betreft, die men welligt in het inwendige

Van eenig gebergte met nut voor eenigen tak van de Natuurkunde

zoude kunnen doen, ten deze opzigte levert de St. Pietersberg niets

eigens. Waardoor dan ook van zelve het denkbeeld vervalt, om daartoe

cigenfoortige werktuigen, en wat van dien aard meer is, te willen ont-

werpen of voorltcllen.

De Heer parmentier bood der Klasfe een Werktuig aan , nevens

deszelfs befchrijving , waarvan hij oordeelde, dat men met veel nut

zoude kunnen gebruik maken , om den Penwortel van een jong boompje

,

wanneer dezelve geheel bloot ligt , af te flcken.

Het beflaatin een ijzeren gaffel, fcherp aan de binnenzijde, en alzoo,

in het afgetrokkene befchouwd-, zeer dienstig tot het bedoelde. Doch

het is niet verkieslijk , om den wortel zoodanig van alle kanten bloot te

leg-
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kggen , als vercisclit wordt , zoo men dit ^-erktuig appliceren wil , zon-

der tevens daarmede in den
,

grond te boren, waardoor het al. ras ftomp

zoude worden; want hoe meer wortel en flam met de aarde kan ver*

eenigd blijven , hoe beter. £n dit heeft plaats bi] de gewone hande-

wiize, -waar men flechts aan ddnen kant op eenen kleinen affland van

de tcigjes een greppel graaft , en dan , met eene fcherpe graaf of fpade

fchuins daarin (lekende, gelijktijdig de penwortels van een aantal tcigjes

wegneemt, zonder dezelven fterk te bewegen, aangezien zij aan den

overkant geheel en al door de aarde gerugfteund zijn.

Daarenboven (leekt men hier te gelijk een aantal penwortels weg,

aangezien de Zaailingen doorgaans vrij digt naast elkander (laan, en met

het nieuwe werktuig kan telken reize flechts één wortel afgeftoken

worden, en moet de arbeider toezien, dat hij denzelven wel in het

midden vat, iets dat vermoeijender is, dan men oppervlakkig denken

zoude, wanneer men duizende malen dezelfde bewerking verrigten moet.

Men mag dus (lellig de voorkeur geven aan onze gewone handelwijze,

om de penwortels af te (leken.

De Heer parmentier -geeft nog driederlei oogmerken op, waartoe

het werktuig tevens kan dienen.

i". Als verdedigingsmiddel; dat men gereedelijk toedemt.

"a*. Om boomzaden met aarde te bedekken; hiertoe komt het minder

gefchikt voor, dan een werktuig, dat of van onderen vlak is, of flechts

één punt in het midden heeft.

3°. Om fchadelljke takken weg te nemen; en tot dit laatste oogmerk

wil men het gaarne dienstig erkennen boven den gewonen boombeitel.

Uit dat oogpunt befchouwd , hield men het voor zeer nuttig, dit

werktuig aan het in deze ftad gevestigde Kabinet van Landbouw- werk»

tuigen ten gefchenke te geven, ten einde tot een goed model van een

doclmatigen boombeitel te kunnen dienen.

VaiJ
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Van KoiTcspondenten der Eerste Klasfe werden flcclits twee {lukken

ontvangen. De Heer j. e. wildeman , tweede Kolonel van den

Generaal -Kwartiermeeöterllaf, zond liaar, bij eene beleefde Misfive van

«8 Augustus 1820, het Verflag wegens eene proeve omtrent het ver-

vaardigen en gebruik van zware tigcheljleenen , tot dekking der glooi-

jingen van dijken.

De fchrijver van dat Verflag, uit aanmerking van de foramen gelds,

die tot aanvoer van dijkfteenen van buitenlands of ver afgelegene provin-

ciën worden befleed, op het denkbeeld gekomen zijnde, om dit materiaal

door groote gebakken fleencn te doen vervangen, heefc ten dien

einde doen bakken fteenen van tigclielaarde , ter grootte van 47 Neder-

landfche duimen in het vierkant, en nagenoeg 21 duimen dik.
'^

- Het gebruik hiervan is beproefd aan een dijkvak ter lengte van bijna

68 ellen, onder het Heemraadfchap van VoUenhoven, den Bentdijk

genaamd.

De wijze van den aanleg dezer fteerglooijng, en uitflag der proeve,

wordt door den Heer wildeman naauwkeurig befchreven, en met eene

verklaring, van het gemelde Heemraadfchap geflaafd.

De vergelijkende berekening omtrent de kosten van eene zoodanige

fteenglooijing op eene , van Doornikfchen fteen gemaakt , zoude een

voordeel of befparing aan de zijde van den gebakken fteen leveren van

ongeveer een vierde deel der kosten , voor de glooijing yan Doornikfchen

fteen gevorderd.

Het belang der zaak en de wijze, waarop hetzelve wordt voorgedra-

gen , fchijnen aliezins te verdienen nader gekend te worden. Gekom-

mitteerden tot derzelver beoordeeling, weifelden dan ook niet, om der

Klasfe aan te raden , dit Verflag op te nemen onder hare werken. Zij

lieten daarbij gaarne aan de Klasfe over, of zij zoude goedvinden, door

eene regtftreekfche voordragt bij het Gouvernement de aanleiding tot

voortzetting der proeven te vcrfterken.

De
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De Klasfe zich gaarne voegende bij het voordel, om dit Verflag in

druk op te nemen, heeft gemeend te moeten afwachten, wellcen invloed

deszelfs algemeenmaking bij het Gouvernement hebben zoude.

De Heer alewijn bood der Klasfe aan eene Verhandeling over den

voordeeligften hoek^ onder welken men de puntdeuren eener fluis

kan plaatfen; die, naar luid van het Reglement, gefteld is in handen

cener Kommisfie, van welke de Klasie eerlang Rapport verwacht.

Van lieden, door geenen titel aan het Inftituut verbonden, ontving de

Klasfe twee Verhandelingen.

De eerfte van den Heer f. n. van loon Controleur der Directe

Belastingen in de divifie van Raauwerdt, te Irnzum in Vriesland, aan^

gaande een ontwerp van veiliger Looisfchuit , flrekkende deze Verhan-

deling, om in gevalle de Eerfte Klasfe het ontwerp des fchrgvers mogte

goedkeuren, hare tusfchenkomst te verzoeken bij het Gouvernement,

om aan hetzelve befcherming te verlecnen.

Het deed der Klasfe leed, den Heer van loon niet te kunnen

behulpzaam zijn in deszelfs verlangen, aangezien zijne Lootsfchuit niet

alleen niets voorheeft voor de reeds bekende en in gebruik zijnde, maar

zelfs tot vele nadeelige aanmerkingen zoude leiden , bijaldien men de-

zelve volgens juiste fcheepsbouwkundige grondbeginfelen wilde bcoor-

deelen.

's Mans ijver en welmeenende pogingen wordt intusfchen door de

Eerfle Klasfe gaarne de wel verdiende lof toegezwaaid, wenfchende,

dat hetgeen hem in deze moge mislukt zijn, elders zal worden vergoed.

De tweede Verhandeling ontving zij van' den Heer h. arntz, onder

den titel : Ëcn woordje tot reddingsmiddelen , betrekkelijk ijsfcharin-

gen en verwoejlingen der Opperwateren en hooge vloeden.

. - G uit
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Ujfdé nadere inzage van dit ftuk gebleken zijnde, dat de denkbeel-

dien, in hetzelve vervat, niet zijn ontwikkeld mét zulke diiidelijklieid en'

uitvoerigheid, als tot eene juiste beoordeeling vaiv dezelve , voornamelijk

in eene zaak van zulk een gevvigtig belang, noodwendig vereischt

wordt, is goedgevonden, den Heere arntz, onder betuiging van het

genoegen der Klasfe over zijne vaderlandsch en menschlievende poging,

hetzelve terug te zenden, met bijgevoegden raad, om zijne denkbeelden

duidelijker en uitvoeriger te ontwikkelen, ten einde deze dan, hetzij

regtftreeks door hem , hetzij door den Minister van den Waterllaat

aan de beoordeeling zouden kunnen onderworpen worden van den Infpec-

teur of Hoofd - Ingenieur van het diftrikt, waartoe de ontworpene verbe-

tering voornamelijk betrekking heeft, of wel aan die der Heeren In-

fpecteuren Generaal van den Waterftaat.

Hoewel het gebruik niet medebrengt, afzondcrlyke melding te maken

van boekgefchenken , welke aan eenige Klasfe van het Inftitüut gedaan

zijn , mag ik echter niet onopgemerkt laten het keurig Exemplaar der

Verhandeling van den Baron van lijnden van en tot hembien over

de droogmaking van de Haarlemmer Meer, met vier kaarten en eene

plaat. Die werkzame Staatsman onder de Korrespondenten der Eerfle

Klasfe geteld wordende , mag zij dit aanbod als een gevolg befchouvven

•van zijne betrekkingen tot het Inftitüut, terwijl het werk zelve blijken

draagt van zeer belangrijke navorfchingen en bemoeijingen, die met het

welzijn van het land en het heil der Ingezetenen ten naauwste verbon-

den zijn.

Ik vermag even min met ftilzwijgen voorbij te gaan het fraaije werk

van den Heer lindt over de Waterbomvkunde , hetwelk Zijne Majesteit

aan de Eerfte Klasfe wel wilde ten gefchenke geven, om daardoor de

vooniaamfte Geleerden in het vak der Waterbouwkunde, die Leden dier

KJasfe
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lihèfe zijn, tft gemakkelijker in de gelegenheid te (lellen,, .om met s|a

inhoud des werks bekend te worden, en alzoo in de gevolgen te kun-

nen medewerken tot eene fpoediger invoering, hier te Lande, van het

nuttige, dat daarin mo^t gevonden worden.
, . ;.

Zoo verre ftrekt 's Konings gunst zich uit voor deze geleerde Inftel.

ling , zoo verre Iloogstdeszelfs zorg vooi^ het welzijn van het geliefde

Vaderland. ....... A

Buiten Boekgefchenken is der Klaslb'iii den loop van dit Jaar nog

geworden eene verzameling van ongeveer honderd zestig houtfoorten,

verzameld op den Blaauwberg in de Preangcr Regentfchappcn van het

Eiland Java; welke verzameling zij aan haren Seketaris verCchuldigd is.

Hiermede zou ik mijne Voordragt kunnen fluiten, zoo ik niet nog

melding te maken hadde van hetgeen betrekking he^ft tot het oordeel

over de Verhandelingen, welke bij de Eerde Klasfe zijn ingekomen op

eene der Prijsvragen , waarop het antwoord vóór den eersten Maart des

nu loopenden Jaars verwacht werd. Waardoor ik als van zelve gcbragt

Word tot de medcdeeling 'van "de T^rijsultfchrijving der Ëerfic Klasfe

,

welke in deze Opïnbarc Vergadering behoort te worden aangekondigd.

PRIJS-



PRIJS UITSCHRIJVING
D £ a

EERSTE KLASSE
VAN HET

KONINKLIJK-NEDERLANDSCHE INSTITUUT VAN
WETENSCHAPPEN, LETTERKUNDE, EN

SCHOONE KUNSTEN.

Aangekondigd in hare Openbare Vergadering den ic^^"* October i8ai.

JL/e Eerde Klasfe van het Koninklijk- Nederlandfclie Inftituut van

Wetenfchappen , Letterkunde en Schoone Kunsten, brengt ter kennisfe

van het algemeen, dat zij heeft ontvangen twee antwoorden op eene

der Prijsvragen, door haar in den jare 1819 uitgefchreven , het eene

onder het motto li E. Experientia , en het andere met Ut potero ^ tx-

plicabo.

De Prijsvraag luidde:

„ Zijn er proeven , die de ftelling , thans door velen aangenomen , dat

„de vcrfchijnfels der electriciteit door twee vloeiftoffen zouden ver-

„oorzaakt worden, regtftreeks bewijzen? zoo ja, welke zijn deze proe-

„ven? of zijn er daarentegen voldingende proeven voor de ftelling

„van FKANKI.IN , door Electriciteitkundigen van den eersten rang tot

„aan het begin van deze eeuw algemeen verdedigd, dat namelijk de

„electrifche verfchijnfelen door eene enkele vloei (tof veroorzaakt wor-

„ den ? Onder de proeven , voor deze ftelling bijgebragt , verlangt men

,

«dat
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„dat bijzonderlijk acht gegeven worde op hetgeen men bij teyler's

„groote electrifcermachine te Haarlem gezien heeft, dat namelijk de

„electrifche ftraal, tot zekeren graad van fterkte gebragt, door zijne

„ramificatien (takswijze verdceling) de duidelijkfte blijken fchijnt te

„toouen van over zijne geheele lengte eene enkele rigting te hebben,

„hetzij de conductor pofitif of negatif worde geëlectrifeerd , (zie m. van

„MARUM, proefnemingen met teyler's groote electrifcermachine in het

„werk gefteld, Haarlem 1785,) en dat men naga, of hierin een vol»

„ledig bewijs gelegen is, dat de electrifche lichtverfchijnfelen door den

„ overgang van eene enkele vloeiftof veroorzaakt worden , dan of deze

„rigting van den ftraal ook diiidelyk kan verklaard worden, volgens de

„theorie, dat de electrifche verfchijnfelen niet door eene enkele vloei-

„ftof worden veroorzaakt, maar door de zamenkomst van twee electri-

„fche vloeiftoffin van verfchillenden aard, in tegcnovergeftelde rigting

„ werkende. En , indien er gcene voldingende proeven zijn , die de

„ eerstgemelde ftelling van twee vloeiftoiFen regtftreeks bewijzen, zoo

„ wordt gevraagd , waarom dan de befluiten , afgeleid uit formiilen , op

„de onderflelling van twee vloeiftoiFen gegrond, met de proeven fchij-

„ nen overeen te ftemmen , en waarin dus de dwaling gelegen is ?"——

De Klasfe de beide verhandelingen met de vereischte naauvvkeurigheid

nagegaan hebbende, bleek het:

dat de fchrijver, wiens verhandeling het motto draagt /. E. Experien-

tia, het oogmerk van de Klasfe, bij het opgeven dezer vraag, mis-

kend heeft, door aan te nemen, dat zij eene verdediging van het ftelfel

van FRANKLiN vcrvvachtedc

;

dat hij gepoogd heeft zijne ftellingen te ftaven door proeven, die,

door anderen herhaald zijnde, geene gelijke uitkomften hebben opgele-

verd;

G 3 dat



'( ~S4 D

dat hij geen acht heeft gedagen op de proeven met teVler.*S electri-

feermachine, hoewel zulks bepaaldelijk bedongen ware. Waarom de

'Eerfie Klasfe hem, hoewel zijnen arbeid met lof vermeldende, den ult-

' geloofden prijs iiiet kan toekennen.

, , Pat de Klasfe in gelijk geval verkeert, ten opzlgte der verhandeling,

onder het motto Ut potero , explicabo.

''-'ior'-^omdat' de Schrijver insgelijks geen byzonder acht heeft gegeven

op de proeven, met teyler's electrifeermachine vroeger genomen;

'i?. omdat eene proef, welke door den Schrijver als zeer afdoende

Wordt opgegeven, door anderen herliaald, juist anders uitvalt, dan zij

door hem is voorgedragen geworden

;

3". omdat de befluiteh des Schrijvers weifelend zijn, en tot geen

bepaald punt komen.

De Klasfe heeft befloten , deze vrnag niet op nieuw voor te dragen.

Zij ftelt, om beanwoord te worden vóór den Eerften Maart des Jaars

1823, de drie volgende vragen voor:

P, Daar de dagelijkfche ondervinding, een groot aantal befchrevene

waarnemingen, en vele verzamelingen van ziektekundige voorwerpen

leeren , dat de ontaardingen , waarvoor de zelfflandigheid der beenen

vatbaar is, zeer verfchillènde en menigvuldig zijn, terwijl de kennis

dezer ontaardingen een zeer gewigtig punt daarflelt voor de . Heelkunde,

en men intusfchen tot heden gcene voldoende befclirijving heeft van het

bijzonder karakter van elk derzclven, zoo betrekkelijk de onderfcheidene

wijze , waarop de beenzelfftandigheid door verfchillènde oorzaken kan

beledigd worden, als betrekkclijli de teekenen, welke ieder derzelven

kenfchetfen, zoo wordt gevraagd:

„Welke
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„ Welke. 2Ön de ziekelijke ontaardingon , waarvoor het beengeftel vat-

„,baar is?! Door welke oorzaken kunnen dezelve worden te vy^eg ge-

„bragt? Welk is het karakter van elke biJ2ondore ontaarding, zoo be-

„trekkclijk het uitwerkfel van. de
.
ziekte op het.bsQn, als betrekkelijk

„ de . tcqkcnen, , dj.e ..iedei:,,, veri'chiJlende, beenzjekte
;
;er

, pnderfcheidiug , ge»

„ durende het leven des lijders , oplevtrt 1" —
11°. Daar het eene algemeene Natuurwet is, dat' alle ligchamen, zoo

vaste, als vloeibare en luchtvorniige, bij vermeerdering van Warmte uit-

zetten of ijler, en bij vermindering van dezelve, inkrimpen of digter

worden, en intiisfchen uit ontwijfelbare proeven van gilpin (i), le

FEVRE GiNEAU (a), TRALLEs' (3^ en anderen bekend is, dat het water

zijne grootfle digtheid heeft bij eene warmte van 39 k 40 graden, vol-

gens den Thermometer van fahrenhëit ; zoo vraagt men

:

-i^i». Naar de natuurlijke oorzaak van dit verfchijnfel ?

• „a".- Welkatoepasfing daarvan te maken zij. op andere vloeiftofTen ?" .

„3**. Of, en" in hoeverre deze, of fomöiige derzelve , en, in dat

„geval, welke, dezelfde merkwaardige eigenfchappen bezitten?"

lil". Daar het zuivel een zeer aanzienlijk voortbrengfel is van eenige

Nederlandiche Provinciën, en daar de Graslanden, waarvan deszelfs

hoeveelheid en hoedanigheid voor een groot gedeelte afhangt, zich al-

daar

(i) Philofoph. Transact. 1794, Part. II.

C2) Rapport fait a l'Inftitut National, Ie ap prairéal, An 7, par j. h, vam

ÉWINDEN , pag. 44,

(3) GiLBERT , Annalen der Phyfik
, Jahrgang 1807, n°. n , pag, 259 en 2^1*
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daar in zulk eenen verichillenden to:-ftand bevinden, dat men dikwijls

in de nabijheid van het het voortreffelijk (te Weideland, zeer uitgedrekte,

vooral zoogenaamde Hooilanden ziet liggen , welke niet dan w^einig en

flecht gras opleveren , zoo wordt gevraagd

:

„Welke de oorzaak zij van dit zonderling verfchljnfel , maar vooral,

„of, en op wat wijze zulke flcchte Graslanden met voordeel zoodanig

„zouden kunnen verbeterd worden, dat daarop meer Vee konde ge-

„ houden, en dus ook meer en beter zuivel verkregen worden ?"()

Voorts herinnert de Klasfe aan de prijsvragen door haar in den Jare

1819 uitgefchreven.

„Vermits, niettegenftaande den uitmuntenden arbeid van L, euler ,

„(Mém. de 1'Académie de Berlin, Tom. XIII en XXII), van biot,

„(Journal de Pliyfique, Tom. 59) en anderen, de theorie der miswij-

„ zingen en bellingen der magneetnaalde en vooral de algemeene perio-

^dieke veranderingen der eerstgemelde niet is tot volkomenheid ge-

„bragt, wordt gevraagd: 1°. eene algemeene en op goede en duidelijk

uitgelegde gronden gevestigde formule, om de rigting en helling te

„bepalen, welke Magneetnaalden, over de oppervlakte eener Spheer

„ver-

(•) Uit (len inhoud dezer vraag blijkt van zelve, da: de Klasfe geene

bloote befpiegelingeti , noch afgetrokkene redeneringen verlangt. Die genen

,

welke naar den prijs willen dingen , zullen hnnne Hellingen op eene der bedoelde

landllreken moeten toepasfen , bij gevolg de plaatfelijke gefieldheid geheel en

al in het oog houden, en daarbij naauwkeurige berekeningen voegen, welke

blijken op ondervinding gegrond te z\ju.
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„vèrfpreid, zullen moettn aannemen, indien er binnen die fpheer een

„magneet geplaatst is, wiens as, (of asfen, indien het noodig gcoor-

„deeld wordt er meer dan eenen aan dien magneet toe te kennen) eene

„bepaalde rigting heeft ten opzigte van den as derzelve fpheer, ea

„ wiens polen , wat derzelver krachten betreft , in eene bepaalde rede

„tot elkander (taan. a". Die formule toe te pasfen op de rigtingen (of

„ uiiswljzingcn) en hellingen, welke de magneetnaalden op de opper-

„ vlakte des aardkloots op bepaalde tijden wezenlijk gehad hebben; aan

„te toonen, hoe dezelve uit die formule moeten volgen? hoe de alge»

„meene veranderingen in de miswijzingen ontdaan? en zoo mogelijk,

„welke de periode derzelve is? en eindelijk uit de theorie te bepalen,

„welke de (laat der miswijzing zijn moet in. het Jaar 1825, en waar

„als dan op de oppervlakte der aarde de njagnetilc;he polen zullen

«zijn."

De Klasfe yerlangt, dat, indien de Schrijver mogt oordeelen eenen

magneet , met meer dan rwee polen voorzien , te moeten aannemen , de

gronden, waarop die onderftelling gevestigd is, worden ontvouwd, en

tevens aangetoond worde, dat de rigtingen en de hellingen, zoo als zij

zijn , niet door eenen magneet , met twee polen voorzien , verklaard kun-

nen worden.

Wier beantwoording insgelijks vóór den eerften Maart deszelfden

Jaars 1823 verlangd wordt; en

Nadien de kennis der vlekken van de Zon nog niet volledig genoeg

is, om den tijd der omwenteling van de Zon om haren as, den hoek

van haren Aequator met de Ecliptica, en de ligging der knoopen met

eene genoegzame naauwkeuriglieid te bepalen, wordt gevraagd:

„Een genoegzaam aantal zeer naauwkeurige waarnemingen, hetzij

„leeds bekende Vvaaincmingen , hetzij, en vooral nieuwe en opzettelijk,

H " „om
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^•om «an het oogmerk der Klasfc te voyfjea, in het werk gefteldg

„waarnemingen, om uit derzelver vergeHJKing en juiste berekening den

^tijd van de omwenteling der Z)n on hir^a as, de lielling van dea

„Aequator der Zm op de Ecliptica, en do plaatfjn de: lcnoap.'n,

„ naauwkeuriger dan tot nu tos gelchiei is, te bepalen."—

Om beantwoord te wordïn vóór den eerften Miart des Jaars

18«5.

—

- Voor de beantwoording van elk dezer vragen looft de Eerfbe Kiafe

vai het Koninklijk - Nederlandfche Inllituut van Wetenfch:ippen , Letter-

kunde, en Schoone Kunsten een gefciienk of erkentenis uit, ter waai'ie

van drie honderd guldens.

De (tukken , welke naar eenen prijs dingen , zullen in ds Nederlands

fche-, Franfche-, Latijnfche-, Engellche-, of HoogJuitfcbe Taal, mair

Biet de algemecne Italiaanfche Letter gefchreven moeten zijn, en aan dco

Vasten Sektetaris der Eerfte Klasfe vrachtvrij, bezorgd worden.

Tot deze uitgeloofde prijzen worden alle Geleerden, zonder onder-

ücheid, uitgenoodigd , met uitzondering alleen van de Leden der Klasfe,

als welke van alle mededinging worden uitgefloten: onder welke bena-

piing echter noch de Buiteulandfche Geasfocieerden , noch de Korres-

pondenten begrepen worden.

De in ts zenden ftukken moeten met eene andere hand , dan die van

den auteur, gefchreven zijn, zonder naamj maar de kwaliteit en woon-

plaats des auteurs zullen gefield moeten zijn in een afzonderlijk ver-

zegeld papier, tot opfchrift dragende dezelfde fpreuk of hetzelfde ken-

nelijk teeken , waardoor de Verhandeling , waartoe het behoort , onder-

icbeiden is.

De uitwi)2ing der prijzen zal plcgtig aangekondigd worden in de

Openbare Vergadering, die gehoudeo zal worden in den loop van dat

Jaar
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Jaar, waarin de antwoorden verwacht worden. Zij zal voorts algemee»

gemaakt worden in de Binnen- en Buitenlandfclie .Tijdfchriften^ waarin

deze Uitfchrijving geplaatst of vermeld wordt.

De bekroonde Verhandelingen blijven het eigendom der Eerde Klasfe

van het Koninklijk -Nederlandfche Inftituut van Wetenfchappen , Letter-

kunde, en Schoone Kunften. Het zal den Schrijver of Schrijvers niet

vrijftaan , hiervan op eenigerhande wijze door den druk ^gpb^iU^ tó ma-

ken, ten zij de Klasfe daartoe hare toeftémming geve. , . ,

De niet bekroonde ftukken zullen, op begeerte der inzenderen,

tevens met de beflotcn naambriefjens aan zoodanig perfoon of adres

te rug gezonden worden, als zij zullen verkiezen, mits dit, zonder

eenige kosten der Klasfe ^ binnen een Jaar na de uitwijzing verlangd en

dit adres opgegeven worde ; doch zal liet verzoek om te rug gave

moeten verzeld gaan van behoorlijk bewijs van rcgt op het ftuk.

Ingevalle geene te rug gave van een niet bekroond ftuk verlangd

mogt worden , of de evengemelde vereischten daar niet bij waren in

acht genomen, zal men de bcfloten naambriefjens ongeopend verbran-

den, en (Ie ftukken zelve bewaren, om te dienen als bevonden ztA

worden te behooren.

In naam der Eerfte Klasfe voomd.

G. VRO L IK,

Sekretaris.

Vervolgens betrad de lieer j. kops het Spreekgeftoeltc , en droeg voor

de navoleende
'O"-

H a KE-
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OÏN NOORD -NEDERLANDSCHEN BODEM, ALS MEER GESCHIKT

VOOR DEN LANDBOUW, DAN DIE VAN VELE ANDERE

LANDEN VAN EUROPA

He[oezecr wij ook gehecht zijn aan den Bodem waarop wij zijn gebo^

ren en opgevoed; met welk eene vooringenomenheid wij alles wat

zich daarop aan ons oog vertoont, gadeflaan en beoordeelen; nogtans

zal de waarheid ons de verklaring afperfen, dat onze Bodem, met

name die van de Noordelijke Provinciën, naauwelgks geene van die

verrukkende natuurtooneelen oplevert, welke in andere Landen van

Europa, zelfs reeds bij onze naburen, 'smenfchen geest in verbazing

houden opgetogen , of op de ftreelendfte wijze bekoren.

Aldaar geven hooge Bergen en aangenaam hellende Vallcijen, tusfchen

welke flerk ftroomende rivieren of vlietende beken heen kronkelen , de

meest verrasfchende verfcheidenheden op, welke gedurig nieuwe heuge-

lijke gewaarwordingen verfchaffen: dan weder verbazen den reiniger

hooge en fteile rotfen , of opgehoopte ruwe fteenbrokken , waarop

fterk bruifchende watervallen telkens gebroken worden. Ginds laat de

natuur zich in alle hare woestheid zien , maar de verbazing hier door

in ons verwekt , houdt ras op , wanneer wij fpoedig weder de oogen

kunnen laten weiden over vruchtbare en welige landsdouwen, waar

de aangenaamrte verfchieten, door bergen met kudden beweid en door

bewoonde dalen telkens worden afgewisfeld.

Dit
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Dit alles zoeken wij te vergeefs op onzen platten en vlakken Bcdem

,

ten zy wij eenige uitzondering laten gelden omtrent de bergen van

Nijmegen, den Veluwe- Zoom en Rheenen, welke ons van zulke tooneelen

zekere fchets aanbieden. Andere Landen zijn in dit opzigt verre be»

hagelijker en boven het onze te verkiezen , hetgeen ons menig vreem-

deling op eene onheufche wijz,e voorhoudt. Valt deze vergelijking ten

onzen nadeele uit, wij hebben echter in andere opzigtcn niet te

fchromen, om onzen Bodem met dien van vreemde gewesten te verge-

lijken. Althans behoeven onze gronden, in vruchtbaarheid en rijkheid

van opbrengst voor geene in andere Landen , onder gelijke Hemelftreek

,

te wijken. Het geen wij dus in het ééne opzigt misfen, wordt ons

van eene andere] zijde ruim vergoed, daar onze- Bodera, fchoon dan

minder bekorende door zijne ligging en geftcldhcid, eene innerlijke'

waarde bezit, welke men elders fchaars ontmoet.

Er beftaat te dezen aanzien zekere overeenkomst tusfchen onze

gronden en ons nationaal karakter. Wij fchitteren piinder dan vele

vreemden : wij zoeken ons minder aan te bevelen door het uitwendig

behagelijke , dan door inwendige waarde en degelijkheid van karakter.

Bij de tegenwoordige gelegenheid wilde ik de gemelde hoedanigheid en

waarde onzer gronden in eenige bijzonderheden voor U aanwijzen , en

fprekcn over den Noord - Nedcrlandfchcn Bodem , als meer gcfchikt voor

den Landbouw , dan die van vele andere Landen van Europa. Ver-

leent mij uwe goedgunftige aandacht en hoort mij met toegevendheid.

Ik zou met regt van overdrevenheid befchuldigd worden, indien ik

wilde beweren, dat onze geheele Bodem voor den Landbouw, de

houtteelt hier onder gerekend , even gefchikt ware , en dat elk gedeelte

van denzclven alle gcwasfen van onze hemelftreek zou kunnen voortbren-

gen. Wie is onkundig, van het groot verfchil , hetgeen zich opdoet in

de ligging en gcfteldheid van onze gronden ; maar *dit is juist de oorzaak,

H 3 dat



dat" die verfcliillende aardfoorten , welke de ondcrfcbeidene gewasfen van

onze Hemelftreek vorderen, in onzen Bodem voorhanden zijn, en levert

eene dier gunstige redenen op , waarom alle de gemelde gewasfen hier

kunnen gekweekt worden. —
Wij moesten ftraks erkennen , dat de oppervlakte en vorm van onzen

Bodem minder bekoorlijk is, dan die van vele andere landen; maar wil-

létl wij van den grond de meeste voordeelen zien getrokken, zoo laat

oTis hun die hooge bergen, diepe valleijen en ftoute watervallen niet

misgunnen. Hebben deze bergen eene groote hoogte bereikt; Hijgen

Z5 tot bij de wolken , zoo zijn derzelver toppen voor allen akker-

bouw , houtteelt of ander gebruik , geheel verloren , en de meer beneden

liggende gedeelten zijn , vooral -bij eene ftcrke helling ^ voor bebouwing

of onbekwaam of hoogst bezwaarlijk. Zoo al een vlijtig landman hier

aan zijn arbeid, mest en zaad heeft te koste gelegd, zal édne hevige

regenvlaag , ik fpreek nog niet van dadelijke wolkbreuk , in zulke oorden

niet zeldzaam ; niet alleen al zijn gewas , maar ook de geheele vrucht-

bare bovenaarde naar de diepte medevoeren. De diepten en valleijen

moeten weder het nederftortend water van de bergen ontvangen en de

hierdoor gevormde ftroomcn kunnen, zelfs in gewone tijden, gedurende

het grootst gedeelte des jaars, dit water binnen hunne oevers niet be-

vatten , en overftroomen de valleijen , waar dus zoo zelden eenig Zomer-

gewas, het eenige dat nog beproefd kan worden, met voordeel kan

gewonnen worden.

Maar al befionden er deze oorzaken niet, waardoor men van eenen

Bodem, zoodanig gefield, flechts zeer geringe vruchten kan trekken: in

vele van deze bergftrcken is aan geene vervoering van eenig gewas te

denken, terwijl weder elders geheele dalen tusfchen fteile bergen of

rotfen ingefloten , als ontoegankelijk moeten gerekend worden.

Zoodanige hinderpalen belemmeren onzen Landbouw niet: de gelijk-

matige oppervlakte van den Noord-Nederlandfchen Bodem neemt dezelve

ge-



C «3 )

gelieeüijk weg •en waakt oofc alleai (aan- en afvoer mogelijk ea meestal

zeer gemakkelijk , van wege de menigte geregelde vaarten , waarmede

dezelve is doorfneden , en welke door geene hevige ftroomen of zware

•watervallen onbruikbaar worden gemaakt, gelijk weder het geval is iu

fommige Bergftreken. Maar ttaan tegen deze voordeelen niet over alle

de nadeelen, welke voortvloeijen uit onze lage ligging; uit onze nabij-

heid aan de Noordzee, welke met vele wijde boezems tusfchen cfnzeir

Bodem indringt, en uit de uitwatering van drie of vier groote rivieren

over ons grondgebied ? Hoe groot ook de bezwaren zijn , welke

hieruit voortvloeijen, laat ons echter de voordeelen nkt gering achten

»

welke wij aan deze ligging verfchuldigd zijn. Zijn niet onze rijkfte

gronden door de zee aangebragt, hetgeen bovenal het aan den Oceaan

ontworstelde Zeeland getuigen kan ? Hebben niet onze rivieren de

vetlte flibbe aangevoerd , en verre landwaarts- in verfpreid ? is hierdoor

niet die vruchtbare kleibodem gevormd , welke van de Kleefiche grenzen

»f tot aan de Noordzee , in eene doorgaande breedte van vier tot zes

oren gaans gevonden wordt? Zouden wij verder klagten voeren, dat

het grootst gedeelte des Vaderlands uit lage landen beftond, daar wij

juist hieraan hebben dank te weten die voortreffelijke graslanden en

natuurlijke weiden, waarop wij de fchoonflre runderen kunnen kweeken
en onderhouden , en waaraan wij onzen rijkftcn tak van Landbouw, de

jaarlijkiche opbrengst van eenige millioenen ponden voortreffelijke boter

«n kaas verfchuldigd zijn; eene opbrengst, welke men op hoogere en

droogere gronden niet in die hoeveelheid, noch van die waarde zo«'

kunnen veitrijgcn, daar de beste grasfen lage en vochtige gronden

beminnen.

Gaarne erken ik , dat de waterrijke gefteldheid van onzen Bodem , uit

deszclfs lage ligging ontftaande, aan ibmmige oorden den Landbouwer
een gering gewas doet inzamelen; maar de Waterbouwkunde heeft hiel»

oieer dan- elders Iwrc hulp met eenen gelukkigen uitflag geboden , om hemt

tegen
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tegen liet geweld van z€evloeden en ftroomen te beveiligen, en Zij

maakt zicli thans gereed, om deze hulp nog krachtdadiger te doen

werken, vooral ter afkeering van de noodlottige overftroomingen , door

ijsgang veroorzaakt, welke ook vele fraaije bergftreken met ons gemeen

hebben j zonder de opgenoemde voordeden te genieten. Zijn er nog
vele en uitgeftrekte velden of liever moerasfige gronden, waar het

water geen doorrogt en afloop heeft: hier zou eene goede beheering,-'

hier zouden bekwame Waterbouwkundigen aan het overtollige water

geene minder goede loozing kunnen bezorgen, dan men in andere

gedeelten van het Koningrijk zoo voordeelig ondervindt. De kosten,

waarmede deze Landen zouden bezwaard worden, zouden door de jaar-

lijkfche ruimere opbrengst van gewasfcn, drie-, vier-, ja meervoudig

vergoed worden. Hier is het kwaad niet onherftelbaar ; de Bodem en

ligging zelve verbieden zulks niet , maar het is alleen den menseh te

wijten, wanneer zulk eene grond hem geringe voordeelen aanbrengt.

Maar wat zou deze gunstige oppervlakte en vorm van den Bodem

onzen Landbouw baten, indien deszelfs inwendige gefteldheid aan den

groei der gewasfen nadeelig ware: ook te dezen opzigte zal het onder-

zoek ten onzen voordeele uitvallen. De grond, dien wij bewonen en

moeten bearbeiden , levert nergens rotfen op , misfchien met de eenige

uitzondering op het eiland Urk : en dezelve bevat geen ander erts dan het

ijzer. Evenzeer worden er noch mijnen , noch fteengroeven , noch

harde lagen van fteenkolen , noch dorre leifleenen of fchisten in- of op

denzelven gevonden. In andere Rijken ftrekken zich zulke gronden

eenige mijlen ver uit, en leveren zeker groote voordeelen op, maar

voor den Landbouw , welken ik thans alleen in aanmerking neem , zijn

dezelve of geheel verloren , of brenp;en flechts een fchraal gewas voort.

• Onze Bodem, uit geene harde en ondoordringbare ligchamen beftaande ,

zal den ploeg niet weigeren, en biedt in zijn open en muilen grond aan het

zaad eene gunftige plaats om te kiemen , en knnneu de planten bij het opgroei-
'

jeo
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Jen kïch daarin ftevig vasthechten en vasthó\tden
,

' en hare wortelen-

met alle dcrzelver vezelen en draden zich daarin rondom uitbreiden en

naar beneden fchietcn , al nigeten zij , gelijk de opgaande booinen ^

een El en meerder in de diepte indringen. Waar men in den ondoor-

grond op eene vaste leem- of oerbank moge ftooien, zal deze bank

bij de voorafgaande grondbereiding » met de fpade en fomwijlen met dei!^

ploeg kunnen gebroken worden.

Wij ontmoeten ja ook in onzen Bodem eenige harde ligchamen: er

bevinden zich in enkele ftreken, vooral in het kwartier van Zutphen,

dadelijke ijzerklompen ; in Drenthe en Groningen hier en ginds zware

ftcenen, en op de Amcrsfoordfche Heide vele groote en kleinere keijen

in den grond, en wij zien uit de onvruchtbaarheid van zulke plekken

in het klein , wat men elders in het groot moet ondervinden ; maar alle

deze plekken zamcngenomcn, welke eene kleine uitgeftrektheid zullen zij

uitmaken ?

Ik mag dan met deze weinige uitzonderingen verklaren , dat nergens in

onzen Bodem ploeg of fpade tegenftand ontmoeten , en overal den

grond kimnen voorbereiden om gewasfcn uit zijnen fehoot voort te bren-

gen; maar welke aardfoovten vinden onze ploeg en fpade te bewerken?

Zijn er van dezen arbeid gewenschte vruchten te verwachten? Men

fpreekt , en vergunt mij , dat ik mij thans van deze gewone benamingen,

bedicne , men fpreekt van onze zandgronden, van onze leem- en kleigronden:

men geeft aan de veenftof , welke geheel uit gedoopte en niet volkomen

ontbondene plantdeclen beftaat , den naam van veenaarde : wij. kunnen-

ook eenige mergelgronden aanwijzen. Maar alle deze aardfoorten , wan-

neer zij geheel zuiver en onvermengd voorkwamen , zouden volftrekt

onvruchtbaar zijn, zoo als de aard- en fcheikunde ons leeren. Zij

behooren met andere aardfoorten of vreemde deelen vermengd te

zijn, indien de planten genoegzame voedfelmiddelen uit dezelve kun-

nen opnemen. Wel verre nu , dat onze dus genoemde zandr klei-^ en.

I veen-
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reendrelcen enkel uit zand, klei, of veen zouden b'eftaan, zoo hebben

zij alleen dezen naam verkregen , naar gelang elk van deze aard-foori en daar

in de overhand heeft, en zijn voorts op zeer verfchillende wijzen en 'm

verfchillende rigtingen met andere aardfoorten vermengd, welke telkens

in onderfcheidene vermengingen afwisfclen , dikwijls op kleine afftanden,

ja fomwijlen op denzelfden akker of op dezelfde weide.

Sporen wij onzen Bodem in de diepte na, er doet zich geen minder

verfchil van gronden op, zoo ten aanzien van de lagen van verfchillende

aarde, die op eikanderen liggen, als van de beddingen, welke naast

«Ikanderen gelegen zijn : het is zelfs niet zeldzaam , dat men op eene

diepte van ruim twee ellen of zeven oude voeten, reeds door zes on-

derfcheidene aardfoorten heeft heen gedolven. In alle deze onder-

fcheidene aardvermengingen en verfchillende beddingen zien wij de uit.

werkfelen van die hevige omwentelingen en beroeringen, welke in de

ingewanden van onzen aardbol eens zijn voorgevallen. Maar moesten

niet deze omwentelingen eene veel grootere kracht oefenen op en in

onze gronden , dan in die van andere landen , waar de Bodem door

rotfen, metalen- of ftcengroeven tot een bard ligchaam gevormd was.

De weeke en losfe fboffen, waaruit onze Bodem was zamengefteld, kon-

den aan het geweld en de fchokken dier omwentelingen den minften

tegenftand bieden, en moesten zoodanig gefchokt, gebrijzeld, en onder-

ten gefchud ,
geroerd , vermengd worden , als wij ze algemeen vin-

den, en waardoor juist onze gronden zoo uitnemend gefchikt zijn

geworden, om' al den arbeid aan dezelven befteed, met ruime winst te

vergelden.

Na dit alles wegens de gefteldheid van onzen Bodem te hebben aan-

gevoerd , zult gij , vertrouw ik , Uwe verwondering afleggen , dat er in

Noord - Nederland geene grond zal kunnen aangewezen worden, welke door de-

natuur zelve tot onvruchtbaarheid zou zijn gedoemd. Ik heb zelve U reeds

fenige plekken opgenoemd , waar van naauwelijks eenig gewas met voor-

V' J
- - deel
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deel kan gewoMicn worden : ik wil ook hiermede te dezen opzigte gaanift

gelijk ftellen vele barre zandhoogten, welke de \'eluwfche heide, en

vooral de Duinen van Holland opleveren, maar flaat hier weder het

oog op andere Rijken , waar uitgeftrekte gedeelten van het Rijk, 'üYt

hoofde van de opgegevene oorzaken, nimmer aan den ftaat der woestheid

kunnen onttrokken worden; waar de natuur oVeral zulke onoverkome-

lijke hinderpalen heeft gefield, dat het menfchelijkc vermogen ontoerei-

kend is, om dezelve immer te overwinnen. Zouden wij met zulke

ftreken in vergelijking willen brengen de honderd duizende bunderk

woeste hcivelden, welke als nog voor onzen Landbouw bijna nutteloo»

liggen! Of zou derzelver ontginning ook onmogelijk zijn, uit hoofde vanden

vorm van hunne oppervlakte ? maar leveren zij niet doorgaans eenen

gelijkmatigen en effen Bodem op , den gemakkelijkften voor alle grond-

bewerking , en waar door zij ook van alle zijden toegankelijk zijn;

terwijl doze gronden niet minder los en open zijn, dan in de overige

Noordelijke Gewesten. Het hangt dan enkel af van cene vereeniginj

van menichelijke krachten, dat dezelve met kanalen zijn doorfnedeni

het krachtdadigst middel, om ze in vruchtbare velden of winstgevende

bo.sfchen te herfcheppen. Of zouden de aardfoorten, waaruit hunne

bodem beftaat , zoo ondankbaar wezen , dat zij den arbeid , daar aan ten

koste gelegd, nimmer zouden beloonen ? maar ontdekt men ook hier

niet die vermenging van onderfcheidene aard-deelen, welke de gewasfcn tot

hunnen groei behoeven? Is niet reeds eene vruchtbare bovenkorst

gevormd door de weldadige Heideplant, welke eeuwen lang door hare

verrottende wortels, (lengen en bladen eene dadelyke bouwaardc, eene

w?re humus heeft voortgebragt ? bleef deze bovenaarde Hechts ecnè

losfe , weeke veenflof , zoo levert dezelve eerst door afgraving de nut-

tige fabrijk-turf op, waarna zulke bebouwbare dallanden te voorfchijii

komen, als waarvan de gelukkige" veen -koloniën in de meest Noorde-

lijke Gewesten treffende voorbeelden opgeven. Deze ontginningen, zoo

I a wel



wel als die van andere Heidevelden en Diiinvalleijen , welke federt 36

jaren hier en ginds zijn ondernomen , en welke thans in de Koloniën

van Fredriksr en Willemsoord , met eene voorbeeldelooze infpauning

van krachten worden voortgezet; zijn zoo vele gelukkige bevestigende

proeven van hetgeen ik meende, reeds van voren uit de gefteldheid dezer

velden te kunnen opmaken.

Laat ik in het algemeen U niet langer ophouden met het betoog van

voren, hetgeen ik tot hiertoe alleen heb aangewezen, maar nog ten

laatfte in een kort overzigt de ondervinding raadplegen , wat dan deze

zoo gelukkige en uitnemend gefchikte Bodem dadelijk oplevert.

Van al wat ons tot fpijze dient, heeft de vaderlandfchc grond oudtijds

uit- zich zelve niets anders voortgcbragt , dan eenige wortel- en knol-

gewasfen; enkele faladen en toekruiden, en het ooft, dat eenige hees-

ters opleverden; terwijl de groote ooftboomen naauvvelijks bruikbare

vruchten gaven. Alle onze granen; alle onze peulvruchten; de kool-

gewasfen welke ons voeden , waren eens vreemd aan onzen Bodem , en

zijn uit andere, meest Zuidelijke Landen, zelfs uit het Oosten bij ons

ingevoerd: geene die bij andere volkeren onder onze hemelftreek ge-

vonden worden , ontbreken ons , maar vinden in een of ander gewest

hun bekwamen grond, waarin zij als eigen landsgewasfcn welig tieren;

fchoon ook voor fommigen het klimaat ongunstig is , zoo als de teedere

boekweit, die door ééne nachtvorst fomwijlen omkomt, en de turkfche

tarwe , die bij koude zomers . misdraagt ; maar welke anders beide in

onzen grond niet minder opbrengen, dan in haar warmer vaderland.

pe fpelt- tarwe, uit Egljpte herkomftig, geeft bij ons een rijk gewas

en zou overvloediger gebouwd worden, indien de harde bast v.in de

iiorrel dezelven niet bezwaarlijk tot meel deed malen. De waarde en

deugdeliikheid van zoodanige granen en peulvruchten, die in vruchtbare

ftreken- gewonnen' zijn, wordt op onze: groote graanmarkt erkend, al-

waar dezelve gretig gezocht worden en goede prijzen gelden. En hoe

,
; veel
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veel voortrefFelljker zouden nog deze en andere gewasfen aan vele oor-

den flagen , indien daar de grond minder uitgeput , beter bebouwd en

gezuiverd werd, hetgeen weder den mensch, niet den Uodem is te

wijten.

Hoe groot de verfcheidenheid zij der nuttigste gewasfen , welke onze

grond kan voortbrengen . wijzen onze moeslanden aan , die meer dan

veertig onderfcheidene gewasfe;i tot onze voeding of veraangenaming aan-

bieden, en waarvan flcchts negen van geene vreemde herkomst zijn.

Hier in zijn alle andere natiën bij de onze ten achteren («). Wij onder-

vinden dit op eene onaangename wijze, zoo ras wij een vreemden

Bodem betreden: het is flechts eene geringe verfchei lenhcid van moes-

gewasfen, die ons daar wordt voorgezet, welke daarenb wen nog den

vadcrlandfchcn fmaak en geur geheel misten. Ik roep ook die zelfde on-

dervinding in ten aanzien van de oorfponkelijk Peruviaanfche plant, den

Aardappel. Hoe vergasten wij ons terftond by onze terugkeering in het

vaderland aan deze vrucht, welke men ons aan geene vreemde tafel

van gelijken fraaak had kunnen opdisfen. Wij zijn in deze teelt reeds

lang andere volkeren vooruit geftreefd. Bij eene Franfche Maatfchappy

van Landbouw werden onlangs 93 verfchillende foorten van Aardappelea

beproefd , waarvan men flechts zes van een bijzonder goeden fmaak heeft

bevonden: (è) wij behoeven niet meer gelijk andere volkeren naar de

beste foorten van dezen wortel te zoeken.

Niet

{a) De Hoogleeraar j. a. schultes erkende dit nog in een werk, A°. 1817

nftgegeven : Anleitung ziim grundl. fludium der Botanik. vol. I, S. 352. „De
Bataven zijn in den tuinbouw alle overige volkereu van het vaste land eene

halve eeuw vooruit."

(^) Zie een rapport deswege van la focieté d'agricuUure de Seine tt Oi/i »,

iu de Bibliothèque vniyerfelle : JgricuUure , Juin 1819, p. 129—156.

13
'
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Niet minder gunstig zijn onze gronden voor olie-, draad-^en vervv-

planten of andere fabrijlc- en handel -gevvasfen. Hoe beroemd is ons,

koolzaad in den handel, en onze grond weigert evenmin den zaadbol

van het vlas , hetgeen zoo veel voedfcl vordert , tot volle rijpheid te

doen kómen. Wil men dit zaad opoftcren om fijn vlas te kunnen win-

nen, zoo leere men zulks van de Overijsfelfchen , bij wien die gelukkig

flaagt. De Levantfche Meekrap gelukt zoo volkomen in, en is zoo eigen aan

ohze ziltige Zeeuwfche gronden, dat Mr. ellis, als Engelschman, met

fpijt verklaart: „Wij betalen voor de Meekrap aan de Nederlanders eenefom

„die naauwelijks te gelooven is." De beroemde philip miller (lak van

Londen naar het eiland Schouwen over, om van onzen job baster on-

derrigting te halen wegens deze teelt, welke hij vervolgens naauwkeurig

befchreef en met eene even naauwkeurige af beelding ophelderde (f), om een

inodel te geven aan zijne natie , hetwelk dezelve echter tot nog toe niet

heeft kunnen volgen, om dat haar de eigenaardige grond ontbreekt. Een

gelijk model toonde de Franfche rosier van onzen tabaksbouw aan

iijne landgcnooten (_(f). De teelt van cichorei om den wortel , in Vries-

land en Groningen hoogst belangrijk geworden, zal men buiten onS

Koningrijk zeer zelden ontmoeten.

Ik heb reeds gemeld , hoe de grasfen , het beste van alle veevoeders

,

oflze lage gronden bij uitnemendheid beminnen : de verdere veevoeders in

andere landen gewonnen, flagen ook op onze akkers gelukkig, maar er

zijn flechts enkele van deze, voor welke wij de plaats willen inruimen

van onze voortreffelijke roode en witte klaver, door geheel Europa als

Hollandfche klaver beroemd.
In

(^f) In de 8fte uitgave in fol.van 7ijne Gardeners Dicttonary, op het woord

Rubia; gelijk ook in de Franfche vertaling in 8vo.

C^) In z\Jn Caurt complet d'/lgriculture op het woord Tabat.
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In onzen leeftyd zijn op het fpoor van onze voorouderen vele nieuw

ontdekte nuttige gewasfen iügevoerd, als de mangelvvortel tot veevoe^f

derj de zaamgeftelde tarwe; de Egyptifche garst; de baardgarst; hejfr

Chinees radyszaad ; de Zweedfche raapkool. Zij allen tieren welig in

onzen grond : zelfs de vermaarde fuikerplant , de maugelwortel , die bij ons

gewonnen. werd, leverde meerder fuikerftof op, dan bij onze naburen.

Ik zou niet fchroomen onze houtteelt, zoo als die in fommige (treken

van het vaderland plaats heeft en verder plaats kan hebben, met die

van andere landen onder gelijk klimaat te vergelijken,, en daar bij t6

voegen de voordeelen, welke wij van zoodanige boomen trekken, die

op een lagen , vochtigen grond bijzonder gelukkig wasfen ; maar ik moet

mij onthouden van in verdere bijzonderheden te treden , en alleen nog;

ten flotte aanvoeren, hetgeen de kracht van onze gronden bovenal be-

flisfend betoogt, dat namelijk de meeste volkeren van hun uitgeftrooide

zaad bij verreJ na zulk eene ruime opbrengst niet ontvangen, als wy
van onze akkers trekken.

Men vindt in vreemde gefchriften (O telkens een zeer gunstigen oogst

genoemd j wanneer het zaaigraan 8 of lo malen vermenigvuldigd is, het

geen op onze akkers eene middelmatige opbrengst is, daar de vruchtbare

gronden doorgaans het tarwe -zaad 12 tot 15 voudig terug geven, het

geen van de overige granen, vooral de haver, zich nog veel aanmer-

keiijker vermenigvult ; terwijl bij een uitnemend gewas, fomwijlen, onze

tarwe

' II I

., . , "1^

(«) Als in de Nooten van Ie Ihéatre d^/tgriculture d'olivier de serre»,'

êd. in 4to 1804, vol. I, p. 193— 1957 en het Rapport van Je Landgoederen

Cufovi en Platkow, behoorendi aan den Crave van podewils, vooral de laatfte

tabel; in d Ferhandelingen van de Maatfchappij van Landbouw t D«XIV, St.i.

Zie ook onze Noot (^),



tarvVe i8 voudig; de garst 24 voiidig en het overige in geiijke evenredig-

heid te riigge geeft (/). Franfche en Duitlchc Landbouwers ftaan met

rédé verbaasd over zulle eene vermehigvuldiging , daar zij zich door-

gaans moeten vergenoegen met ecne 6 of 7 vondige opbrengst, en

velen niet meer dan 4 malen hun zaad verdubbeld zien. Zelfs levert

Frankrijk ' ftrcken op , waat de grondlasten zijn berekend naar eeue drie-

ja tweevoudige opbrengst C^), om dat van deze akkers niet meer kan

worden ingeoogst; een gewas, het geen wij de kosten der inzameling

iiaauwclijks waardig zouden keuren.

Alzoo vleije ik mij dan , mijne Geachte Hoorders ! voor U genoegzaam

tÉ hebben aangewezen, de gefchiktheid van onzen Bodem voor de on-

derfcheidene takken van Landbouw. Verheugen wij ons , dat wij een ook

in dit opzigt zoo gelukkigen , een zoo vruchtbaren Bodem bewonen.

Heffen wij ook te dezen aanzien vrijmoedig het hoofd op bij den vreem-

den,

TTTTT-,: :,

' (ƒ) Dit is aan geoefende Landbouwers bekend , en vindt men ook telken»

bevestigd in de berigten wegens de opbrengsten in gunstige jaren , in de Jaar-

Ujkfche Staten van den Landbouw in Nederland , door mij op last van het Gou-

vernement uitgegeven federt den jare i8o5, tot aan het jaar 1813 ingeHoten, in

bet Magazijn van Vaderlandfchen Landbouw , en met het jaar 18 14 en vervolgens

afzonderlijk. Men zie ook de doorgaande voordeelige opbrengst in Vriesland^

in R. metelerkamp: de toeftand van Nederland , D. I, biz. 84, en in Gronin-

gen , in j. A. uiLKENs handboek van Vaderlandfehe Landhuishoudkunde , §501.

(^g) In TESSiER, Annales de r/IgrictiUure Frangaife , Aout 1810, p. 118,

vindt rren vijf klasfen van gronden ter berekening van grondlasten opgegeven,

waarvan de Ifte KI. het gezaaide 6-voudig terug geeft, de Ilde KI. 5-voudig,

de lilde KK 3Ü voudig, de iVde Kit ai voudig en de Yde KI, 2-voudig«
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den; maar dat wij bovenal die gunftige gefleldhèid van onze gronden

ons ten nutte maken, om door verdere nafporingen en proefnemingen

alle hulp toe te brengen, dat deze vruchtbare ichoot zich voor ons

nog milder kunne openen. Hiertoe zijt Gij ! mijne geachte Medeleden

van deze Klasfe, aan welke ook deze taak is opgedragen, met mij be_

reid. Hiertoe werken andere zoo voortreffelijke inrigtingen gunstig mede.

Hiertoe vinden wij bovenal hulp in de befcherming en aanmoediging van

zijne Majesteit, onzen geëerbiedigden Koning.

Ik heb gezegd.

Waarna de Voorzitter den Verhandelaar voor deszelfs voordragt, den

Sekretaris voor het door hem uitgebragt Verflag, en de talrijke fchare

van Toehoorders, voor hun bijzijn, bedankt hebbende, deze Vergadering

floot.
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Hierop deed de Voorzitter de volgende Aanfpraak;

Het is U bekend, hooggeachte Medeleden I dat de tljdeliike Voorzit-

ter onzer Klasfe , ons geëerd Medelid van cappelle , tot herftel zij-

ner gezondheid afwezig is. Gelijk ik dus , in onze gewone Vergaderin»

gen, denzelven, reeds eenen tijd lang, heb vervangen, valt het mij

thans ook wederom te beurt, in deze plegtige Vergadering, vereerd

door het bijzijn van zoo vele Geleerde , Aanzienlijke , en Verdienftelijke

Mannen, deze plaats te bekleeden. Eene plaats, welker gezigt U en

mij in dit oogcnblik met eene fmartelijke herinnering moet vervullen.

Gij allen toch. Leden van geheel het Inftituut, die, van deszelfs

eerflre inftelling af, onze jaarlijkfche Algemeene Vergaderingen hebt bij-

gewoond, kunt Gij deze plaats aanfchouvven , zonder de herdenking

aan Hem, die het eerst van hier tot U gefproken, die herhaaldelijk on-

ze Vergaderingen befluurd, en onze belangen behartigd heeft; die een-

maal de roem en fteun was van onze Klasfe; van den waarlijk Hoog-

geleerden VAN swiNDEN, wicns gcmis wij thans diep betreuren I

Achtte ik mij ook onbevoegd , de verdienllen van eenen van swinden,

als Geleerden, vooral als Wiskundigen, te waarderen en naar eisch te

vermelden , niets zoude mij echter weerhouden , U, in hem den hoogst-

verdienflelijken Mensch en Burger te fchetfen , wiens uitgebreidde kun-

digheden , niet flechts in Gedenkfchrifcen , in geleerde Genootfchappen ,'

en in de Gehoorzalen onzer doorluchtige Schole fchitterden, maar

evenzeer in gemengde kringen van allerlei aard uitblonken, en over alle

betrekkingen en bedrijven der Burgermaatfchappij licht en leven ver-

fpreidden

.

Dan , dit moge elders voldoen , het Inftituut moet meer verlangen , en

dat meerdere zal U geworden.

A 3 Eea
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Een Lid onzer Klasfe , een Leerling van van swinden , de Hoog-

lecraar moll , zal U ftraks het beeld van zijnen Meester fchetfen.

Gij zeiven, Mijne Heeren, moogt dan oordeclen, of het Inftituut het

aan waardiger handen toevertrouwen konde , de gedachtenis van den

Man te vereeren , die , meer dan ecnig Lid , aanfpraak heeft op deszelfs

duurzame erkentenis

!

>

Reeds eenen tijd lang te voren had onze Klasfe in berthollet èn

HAUY eenen Gcasfocieerden en een harer Korrespondenten verloren.

De naam dezer Mannen is alom bekend , en zie hier wat onze be-

voegdfle Geleerden , als uit éénen mond , van hen getuigen.

Glaude LOUIS BERTHOLLET was een der fchranderfle Scheikun-

digen, waarop Frankrijk roem mag dragen. Hij nam niet alleen een

groot aandeel aan de werkzaamheden en algemeen bekende ontdekkin»

gen , waardoor destijds een Gezelfchap van Natuurkundigen te Parijs

,

den onfterfelijken lavoisier aan het hoofd hebbende, eenen geheelen

omkeer der Scheikunde bewerkte ; maar hij heeft ook daarna niet op-

gehouden , deze Wetenfchap door fchrandere navorfchingen en hoogst-

belangrijke ontdekkingen te verrijken. Zij verdankt hem de grondige en

volledige kennis van vele zelfftandigheden ; en door zijn onfterfelijk

Werk: Es/ai de Statique chimique ., \\Si3.x'm hij, in het bijzonder, de

leer der Scheikundige verwantfchappen ter toetfe brengt, en door het

verflag van ontelbare proefnemingen opheldert , werd dit befpiegelend

gedeelte der Scheikunde het eerst van zinnebeeldige voorftellingen ge-

zuiverd , en tot eene juiste, en met de natuur der dingen overeenkom»

ftige , verklaring hervormd ; een werk , hetwelk , even als de fchriften

van LAvoisiER, door rijkdom van zaken en door bondigheid van be-

toog en voorftel, uitmunt, en als een altoosdurend gedenkftuk van de

groote vorderingen der Scheikunde in onzen leeftijd verdient aangemerkt

te
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te worden. Benevens vele andere doorwrochte Verhandelingen, waar-

door BERTHOLLET tcvcns aan het beoefenend gedeelte der Scheilainde , en

aan derzelver toepasfing op nuttige bedrijven, bevorderlijk was, verdient

ook nog in het bijzonder het werk over de Verwerijen (^Èlémem de

teinture) genoemd te worden.

René just hauy was voorzeker een der grootfte en meest verdien*

ftelijke Natuurkundigen van onzen leeftijd. Hij heeft het eerst de

wetten van kristalvorming der delffloffen bepaald en door naauwkeurige

berekeningen doen kennen, en de overeenkomst der delfftofFen in vorm

en zamenftelling aangetoond. Hij moet tevens worden aangemerkt als de

eerfle Grondlegger van een vast en op goede gronden gevestigd ftelfcl

der delfftofFen, in hetwelk de meeste geflachten van dezelven onveran-

derlijk en kennelijk bepaald zijn, en waardoor zijne meetkundige navor-

fchingen met de ontledingen der Scheikundigen , tot eenen hoogen trap

van volmaking der wetcnfchap in overeenfteroming gebragt zijn.

Naauwelijks kan eenc andere wetenfchap zich beroemen, door den

arbeid van één enkel man, zulk eene grondige hervorming ondergaan

te hebben , als de Delfftofkunde door hauy. Het onzekere en twijfelr

achtige , dat overal in dezelve hecrschte , en hare geregelde beoefening

moeijelijk maakte, werd door hem weggenomen; en aan eenen verwar-

den losfen klomp van bouwftofFen werd door hem orde , zamenhang , en

vastheid gegeven.

Niet minder lof verdient hauy's keurige, kiefche , bondige fchrijftrant

en voordragt. Zijne lesfen waren, ook in dit opzigt, zoo uitgewerkt

en voortreffelijk, dat dezelve, naar het getuigenis van een ieder, die

dezelve heeft bijgewoond, dadelijk hadden kunnen ter perfe gezonden

worden. Niet minder voortreffelijk en prijzenswaardig was 's mans ze-

delijk karakter. Hooge befchaafdheid , heuschheid en onbepaalde dienst-

vaardigheid en mededeelzaamheid kenmerkten zijnen omgang , en de wij-

ze »
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ze, waarop hij een Ieder ontving, die zich tot hem vervoegde, en uit

zijne wetcnlchappelijke niededeelingen verlangde nut te treliken.

• Moest onze Kla&fe eene eer daarin flclien , de namen van zulke Bui-

tenlanders bij die harer Leden te voegen, en betaamde het haar, thans

aan derzelver nagedachtenis de welverdiende hulde toe te brengen;

met onaangenamer gewaarwordingen, echter, moeten wij gewag ma-

ken van het verlies van verdienftelijke Leden, die aan onze werkzaam-

heden een dadelijk aandeel namen , en die wij als een belangrijk gedeelte

van ons zelven moeten aanmerken.

En eok nog tot zulk eene mededeeling vind ik mij geroepen.

Nog in diepe rouwe gedompeld over den dood van van swinden,

ontviel ons ook, in jan frederik keyser , een man.... over wien in

het openbaar te fpreken, ik mij eenigzins huiverig gevoelen moetj en

dat om een aantal redenen,

Eene voorname reden is deze , dat , hoezeer dezelve meer dan twintig

jaren lang in deze Stad gewoond, en zich niet opzettelijk verborgea

gehouden heeft, velen der hier aanwezigen hem denkelijk op zijn best

hebben hooren noemen.

Anderen zullen hem , ja , bij name kennen , ak iemand , die nog ol

iiefhebbcrij fcheen te hebben voor Sterrekunde; dan ook deze zullen

het welligt toch wat fterk gevonden hebben , dat een zoo weinig ver-

maard man tot Lid van het Inffituut is benoemd geworden.

Maar dit nu eens zoo zijnde, zal men het zeer eigenaardig vinden,

dat hem na zijnen dood een aantal deugden en goede hoediuiighedeu

toegekend worden , waarin men bij zijn leven geen erg had.

Evenwel zal ook dit, in zulk eene achtbare Vergadering, met mate

behooren te gefchieden, zoo de Spreker prijs daarop ftelt, dat men zij-

ne waarheidsliefde niet verdenke,

Ea
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En daarop (lel ik dén hoogden prijs. Toehoorders 1 en evenwel, in

fpljt van allen , die het niet mogten kunnen gelooven , omdat zij er nooit van

gehoord hebben, en met de bewustheid, op welke plaats en voor wel-

ke mannen ik hier fpreke, aarzel ik niet, onzen keyser te noemen,

eenen der uitmuntendfte Wis- en Sterrekundigen , welke immer geleefd

hebben.

Als zoodanig was hij reeds voorjaren bekend bij Franfchen, bij En*

gelfchen , en bij Duitfchers ; als zoodanig verfchijnt hij in de fchriften

van LA LANDE, voN zActi, liODE , cn audetc mannen van dien ilem-

pel; als zoodanig kende hem ook meer dan één Lid onzer Klasfe, nog

vóór dat hij zelf Lid daarvan was ; hij , wiens Lidmaatfchap aan het

Nederlandfche Inflitiiut tot eer verftrekte, meer dan het hem vereerde.

Doch ik behoef er niets meer bij te voegen , en ik behoef niets van

dat alles te bewijzen. Onder zijne Leerlingen zijn er , en daar zyn er

hier tegenwoordig, op welken wij roem dragen, en die voor hem ge-

tuigen.

Wat zeg ik ! nog meer getuigen immers voor hem die Sterrekundige

Waarnemingen zelve, die Gij thans niet meer flechts in Buitenlandfche

Gefchrifien behoeft op te fporcn ; daar op dezen dag wederom een Deel

der Gedenkfchriftcn van onze Klasfe is uitgekomen , waarin dezelven,met

die eenvoudigheid , daar neer gefield zijn , die den geheelen man ken-

fchetfte.

Daaruit bliikt onder anderen , hoe ongeloofelijk zulks ook aan velen

moge fchijnen , dat de juiste ligging van Amfterdam niet bekend is

geweest, vódr dat keyser dezelve op onwraakbare gronden bepaald

heeft.

En wie was keyser voor het overige, en hoe is hij zulk een man

geworden ? f lij is zulks geworden door natuurlijke begiafdheid en zucht

voor Wetenfchap , en werd geenszins begunftigd door uitwendige om-

ftandigheden , noch in vroegeren , noch in lateren leeftijd,

B Een



Een Nasfauer van geboorte (*) , en een Zoon van onbemiddelde

Ouders , wist men hem geene andere bcftcmming te geven , dan die van

Soldaat ; en aldus geraakte hij , onder een der Naslaufche Rcgemeiuen ,

in dienst van dezen Staat.

Daar zijne vaardigheid, vooral in het rel<enen,hem fpoedig tot Onder-

officier deed benoemen , en het in dien üand aan geen ledigen tijd ont-

breekt, 'deed hem zijne natuurlijke neiging, overal, waar hij in bezet-

ting lag, naar wiskundige boeken onderzoek doen, die hij met gretig*

heid las. Stiet hij op eene zwarigheid, dan vond hij ligt iemand, die

dezelve opruimde, om dat hij zoo lang zocht, tot dat hij iemand ge-

vonden had.

Dan het duurde niet lang, of keyser vond geene zwarigheden meer,

maar wist die van anderen op te losfent Hij nam tóen zijn ontilag uit

den Krijgsdienst, en vond zijn beflaan, in Amfterdam, door het geven

van lesfen in de Wis- en Sterrekunde, op welke Wetcnfchap hij zich

nu ook met kracht , en zonder medehulp van anderen , toelegde.

; Zijne waarnemingen zond hij aan Buitenlandfche Geleerden, die de-

zehren wisten te waarderen.

In lateren tijd kreeg hij een Ambt bij de Stedelijke Middelen, waar-

toe iemand vcreischt werd, die de inhoudsmaten, en de daarop gegron-

de belasting, met vaardigheid wist te berekenen. Iets dat voor een

man, als keyser, eene kleinigheid was, maar hem belangrijk maakte

voor dat gedeelte van het geldelijk beheer dezer Stad: want hoe zeer

het niet aan liefhebbers tot Ambten ontbreekt ; de liefhebberij tot wer-

ken is minder algemeen , en vooral tot datgene , wat men hoofdbre-

kend werk noemt, •

Het

(•) Geboren te Dietz, in 1766.



( n )

Het matige, inkomen, dat hij liiervan genoot, gelijk ook van liet

Imisonderwljs , dat hij bovendien nog bleef geven, voldeed allezins aaa;

de behoefte van eenen man, die geen talrijk huisgezin had, en die te

voren van zijn Sergeants traktament nog zooveel had weten te befpa-

ren , dat hij allengs ecne verzameling van boeken en voortrefl'eiyke

werktuigen had veikregen.

Hij was daarenboven een zedelijk goed man, om zijne regtfchapen*

heid bemind bij allen, die tot zijnen post eenige betrekking hadden.

Hij was een ongeveinsd man , die in alles v/aarheid zocht , en niets;

dan waarheid. Inderdaad eene loffelijke eigenlchap , maar die toch ook

haren lastigen kant heeft , in het oog van velen l

Een man, die' er niet om denkt, om een ander te verdringen; di©

niemand vleit ; die geftadig werkzaam is , en meent dat het zoo ber<

hoort; en die het aan anderen overlaat, om met zijne ontdekkingen^

voordeel te doen — het zou al wonderlijk moeten loopen, indien zoo

iemand, gelijk men het noemt, fortuin maakte.

In dien zin , zoo als gebleken is , heeft onze keyser dan ook gecrf

fortuin gemaakt , en deswege beklagen wij niet hem , maar veeleer die-

genen, die onze Hooge Scholen van bekwame Leeraren, ook in de

Wis- en Sterrekunde, voorzien moesten, en die niet fchijnen geweten

te hebben , dat keyser in de wereld en in hunne nabijheid was.

Vrede zij met Uwe Asfche , nederige-, van de meesten Uwer Mede-

burgeren zoo weinig gekende en gewaardeerde , hoogstverdienflelijke

man , aan wicn , uit naam van de Eerftc Klasfe van het Koninklijk

Nederlandfche Iiifiituut , deze plégtige hulde te mogen toebrengen, ik

mij tot eene groote eer rekcne , gelijk ik het mij bij Uw leven eene

eer rekende, met U, Lid eener Vergadering te zijn!

En bedrieg ik mij niet, dan zie ik ook reeds voor mijne oogenden man,

die, zelf Wis- en Sterrekundige , U in keyser den Geleerden fchetfen

zal , met de kennis , die daartoe behoort. Daartoe zal hem zijn eigen

Ba in-
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inborst dringen , zijne dankbaarheid , en zijn gevoel voor het waarliik

groote.

Dat ik onze Klasfe ook gehik mogt kunnen wenfchen , met het ver-

vullen van zoo vele ledige plaatfen in ons midden l Voor mijnen Op-

volger blijve deze taak bewaard l

Eenen aangenamen pligt mag en moet ik echter nog vervullen. Wij

zien U w^ederom in ons midden. Hooggeleerde reinwardt, Hoogst-

verdienftelijk Medelid dezer Klasfe, achtingwaardig Vriend! Door Uw
vertrek naar Indië verloor onze K laste een dierbaar gedeelte van haar

eigendom ; dan , heerlijk vergroot en verrijkt , hebt Gij het haar terug

gebragt ! Smaak nog lang de vrucht van Uwen arbeid , en help wederom,

den roem en luister van het Inftituut vergrooteu !

Thans belet mij de tijd veider te fpreken. Schenkt dan Uwe oplet-

tendheid aan het Verflag onzer Werkzaamheden, en daarna aan de:

Voordragt van ons Medelid moll!

Waarna door den Sekretaris werd voorgelezen het navolgend Verflag:

ZEER
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ZEER GEËERDE TOEHOORDERS VAN ALLERLEI

RANG EN STAAT t
'

De Eerde Klasfe door haren pligt geroepen , om in deze plegtigt

bijeenkomst rekenlchap af te leggen , van hetgeen door haar in bet nu

laatst verloopen tweetal -jaren is verrigt geworden , zoude welligt kun-

nen voldaan met eene verwijzing naar het Zesde Deel en Zevende Deals

Eerde Stuk der Verhandelingen, welke zij nu juist heeft aan het licht

gebragt , en naar het Berigt van Werkzaamheden , dat vóór het Zesde
.^

Deel geplaatst is. En in de daad , wanneer zij daarmede voldaan ach-

tede aan hare verpligting, zou zij niet wel kunnen worden verdacht

gehouden, zich van eene maske te bedienen, ter bedekking harer te

kort fchietingen.

De Eerde Klasfe heeft echter niet al haar werk in de reeds vermelde

boekdeelcn opgenomen , niet allen arbeid langs dezen weg kennelijk ge-

maakt. Sommige werkzaamheden gedoogden zulks uit den aard der za-

ke niet, andere zijn nog niet tot die rijpheid gekomen, dat zij door de

drukpers mojfen worden opgevat; andere, hoewel geheel voltooid,

werden te laat aangeboden , om nu reeds een fieraad onder de gedrukte

ftukken uit te maken.

Het zijn deze, welke de dof zullen opleveren voor het nu volgend

Verflag; waai'in de Eerde Klasfe dezelfde orde wenscht te houden, als

bij vroegere gelegenheden, en alzoo in de eerde plaats te fpreken van

de lastgevingen, waarmede het Gouvernement haar vereerd heeft.

Ba Hit
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Het behaagde Zijner Excellentie den Minister voor het Publiek On-

derwijs f de Nationale Nijverheid , en de Koloniën , aan de Eerfle Klasfe

Ie zenden eene gefchrevene Verhandeling van michel marochetti ,

ó^ér dè zekere teekehèh, om het aanwezen der Watervreesfmet te ont-

dekken, en de middelen, om de ontwikkeling daarvan te voorkomen,

door vernietiging van de Smet ; latende Zijne Excellentie aan de Eerde

Klasfe geheel over te beoordeelen, of, en zoo ja, op welke wijze de

inhoud dezer Verhandeling aan het Publiek zal worden medegedeeld.

i)e Heeren bernard, A roy en vrolik, verzocht hierop te die-

nen van berigt , confideratiën en advies , deden opmerken , dat de

Sthiijver eene ontdekking mededeelt , welke hij meent te kunnen ftrek-

ken , om door eene tijdige en gepaste hulp het kwaad te voorkomen

,

en gevolgelijk de lijders aan een géwisfen dood te ontrukken.

Hij wijst aan:

1°. hetgeen- hij door waarneming heeft leeren kennen.

a?. den oorfprong der ontdekking.

3'. de verfchillende zièktekuftdige gevallen , die hij in ftaat is geweest,

bijeen te zamelen , en zijne eigene waarnemingen.

Bij eene achtjarige waarneming bevond hij:

l". dat de ontwikkeling der ziekte , de hevigheid en het fpoediger ver-

loop der verfchijnfelen bij meerdere achtervolgens gewondden altijd

is in de omgekeerde reden van het getal, zoodat reeds de 18de

of aofte gewondden kon befchouwd worden, als buiten gevaar te

zijn.

»•. dat het gif zich niet beftcndig onthoudt in den bek van het dier,

en
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en aldaar niet opgehoopt wordt, d^n na verloo.p van zekeren tijd,

zoodat de beet, iii den tusfclientijd aangebragt , niet vergiftigd

kan zijn.

3°. dat liet gif, naarmate zijner hoeveelheid, met meer of minder ge-

weid woedt.

40. dat het gif gevoerd wordt naar een zeker deel des Jigchaams , zich

aldaar ophoopt , ontfteking maakt en de wegen fluit , langs welke de

natuur zich van hetzelve tracht te ontdoen.

5'. dat het eenigfl:e middel , om de ontwikkeling der ziekte voor te ko-

men , is de Watervreesfmet , zoodra zij zich voordoet , te ont-

lasten,

ó**. dat deze Smet zich hecht in de fpeekfelklieren onder de tong, waar-

door een of twee kleine gezwellen ontflaan van gelijke grootte , in

welke men , bij aanraking , een golvend vocht , het gif .zelve , pn^

dekt.
'

.
'

'

7°. dat deze gezwellen doorgaans van den derden tot den negenden dag

na de verwonding zich vertoonen , dat het gif als dan , binnen ,24 uren

niet ontkst .zijnde , weder opgenomen wordt , zonder eenig fpoor

van zijn aanwezen achter te laten , dat daarop de Wateryrees volgt

,

die den lijder bezwijken doet.

Sl^. dat men , na de verwonding , het onderfle gedeelte der tong zorg-

vuldig moet gadeflaan, en dat onderzoek , -gedurende zes weken,

tweemaal 's daags voortzetten. Na welken tijd men die kleine gezwel-

len niet befpeurende , zich overtuigd kan houden , dat er geene be-

fmetting plaats heeft; maar dat men, zoodra die gezwellen ontdekt

worden, ze door een bijtmiddel of door het lancet moet openen;

waaruit eene groenachtige lympha zich ontlast, die uitgeworpen

moet worden, en de mond met een fterk afkookfel van de toppen

en bloemen der Genista luteo-tinctoria gereinigd. Van welk af-

kook
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kookfel de lijder , gedurende de zes weken van het onderzoek , als

gewonen drank tot anderhalf pond daags gebruik maakt, of wel van

dezelve plant ééne drachma viermaal daags , met inachtneming van

': jaren en geftel.

Wat den oorfprong der ontdekking betreft , hiervan berigt de Schrij-

ver, in eene waarneming, rakende vijftien door den dollen hondsbeet

in 1813 gewondde perfonen, van verfchillenden ouderdom en kunne,

dat hij door de oudfte lieden van het dorp Byarka verzocht was ge-

worden, om de behandeling dier lijders over te laten aan cenen boer

uit den omtrek , welke zich daarmede , federt eene reeks van jaren ,
met

een gewenscht gevolg had bezig gehouden, en honderde menfchen uit

het gevaar gered. Hij ftemde hierin toe , onder voorwaarde , dat hij ,
bij

al hetgeen de boer verrigtte , zou tegenwoordig zijn ; en , om zich te

overtuigen , dat de hond , die den beet had toegebragt , dol was ,
een

dier voorwerpen onder zijne eigene geneeskundige behandeling nemen

zoude.

Hij koos daartoe een meisje van zes jaren , de overigen verzorgde de

boer, die hun een afkookfel van de Gcnista luteo-tinctoria toediende.

Dit meisje werd een flagtoifer van des Scluijvers proefneming.

De boer zag de overige veertien perfonen tweemaal daags onder de

tong, toonde de puisten aan, naar gelang zij te voorfchijn kwamen,

opende , brandde dezelve met eene dikke gloeijcnde naald , en deed l.en

den mond fpoelen met een af kookfel der Genista. Slechts bij twee

hunner deden zich gcene puisten tp, en deze ondergingen de bewer-

king niet. Alle bleven gedurende zes weken het afkookfel gebruiken,

en verlieten toen in goeden welfiand het huis , waarin zij ter verzorging

waren bijeen geb.ragt. Drie jaren later waren zij allen nog gezond.

Eene tweede waarneming , betreffende zes en twintig perfonen ,
in

.den tijd van drie dagen achtervolgens van een dollen hond gebeten, had

dezelfde gewcnschte gevolgen.
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Na het belang dezer Ontdekking te hebben leeren kennen , zal het

Ü, Geachte Toehoorders! zekerlijk geene verwondering baren, da: de

Eerfte Klasfe zich gaarne voegde bij het advies van hare Gekommitteer-

den , om aan Zijne Excellentie den Minister voor het Publiek Onder-

wijs voor te (lellen, de Verhandtling des Heeren marochetti te

doen drukken , en , van wegc het Gouvernement , te doen geworden

aan de Kommisfiën van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt in elke

Provincie , met last , om den inhoud daarvan aan de Geneeskundigen

van haar Distrikt bekend te maken , tevens met invitatie , om daarop

naauwkeurig acht te geven , en van hunne bevinding jaarlijks te berig-

ten , ten einde de Provinciale Kommisfiën in (laat te (lellen , om daar-

van, bij het gewoon Verflag, aan Zijne Excellentie den Minister van

Binnenlandfche Zaken melding te kunnen maken.

Ook werd den Minister voor het Publiek Onderwijs te gelijk voorge-

Ileld de plaatfing der bovengenoemde Verhandeling in den Algemeenen

Konst- en Letterbode, ten einde haar, ook langs dien weg, meer alge-

meen bekend te maken.

De Heer Kommisfaris Generaal voor het Onderwijs had reeds in den

jare 1817 aan de Eerde Klasfe, ten einde van berigt, confideratiën en

advies , gefield een adres van het Koninklijk Genootfchap van Kunden

&n Letteren te Gend, verzoekende, dat aan deszelfs Stadgenoot, den

Heer massaud , verleend worde eene fchadeloosftelling , als belooning

voor de kostbare proeven , door hem jaren lang genomen , ter verbete-

ring der bereiding van fommige Verwftoffen , welke hier te Lande of

niet, of van mindere hoedanigheid, of tot hoogeren prijs vervaardigd

worden
, gaande het adres verzeld van monfters dier VerwftofFen.

De ont'i'dige dood van eenen der Gekommitteerden , eene eerde ver-

traging aan de behartiging van deze zaak hebbende aangebragt, is de»,

?dve later door nieuwe beletfclen gevolgd, tot de Ueeren oe fremerij

C ca
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en BENNET zich in liet nu afgcloopen jaar in Raat bcvomleii , de aan^

gebodene VcrwdofFen naauwkeurig te onderzoeken, met dezen weinig

gèwenscliten uitdag nogtans, dat de Klasfe zieh niet in (laat bevindt j

geiieel en al aan het verlangen des Gouvernements te voldoen.

Immers, zoude zij in ftaat zijn, oni zoodanig Verllag uit te brengen,

en daarop haar advies te gronden , dan moest zij niet alleen bekend

zijn met die ftofFcn , maar ook met derzclver verbeterde en min kost-

bare bereidingswijze, als ook met de prlizen, waarvoor dezelve bij den

Heer massaud te bekomen zijn, ten einde die onderfcheidene punte»

"^te künneh vergelyken met hetgeen ten dezen opzigre plaats heeft , om-i

trent geliikfdortigc , in den Handel voorkomende , Verwftoffen.

Maar de Klasfe heeft alleen de Verw.'iofFen ontvangen zonder eenig

berigt van hare bereiding, en met zeer onvolledige opgave der prijzen,

waarvan men bij de meeste niet weet, of zij bij het pond, dan wel bij

bet lood berekend zijn.

Wat de deugdelijkheid der VerwflofFen betreft, fchijnen zij het van

andere , in den Handel voorkomende , niet te winnen. Het zoude dus

alleen de mindere prijs zijn, welke haar boven deze konde verkieslijk

maken, eène. omilandigheid, waaromtrent de KJasfe , wegens gebrek van

behoorlijke inlichting , buiten Haat is gebleven , Zijner Excellentie den

^^inister voor het Publiek Onderwijs, de Nationale Nijveriieid, en de

Koloniën , als vervangende den voormaligen Heer Kommisfaris Generaal

,

behoorlijk, te' dienert van advies.

••jyi: ij7 Tl} , r tl!»! il'

Reeds in den jare 1816 was door Zijne Excellentie, den toenmaligen:

Minister van Dinnenlaudfche Zaken, de aandacht der p:ern:e Klasfe in-

geroepen op de vervalfching der Meekrap, met zekere okerachtige aarde

of kliet, uit de leemputten in de nahyheid van iïergcn op Zoom, wel-

ker kleur zoo zeer met de Meekrap overeenkomftig is , dat de meest-

geoefende oogen de vermenging met dezelve niet kunnen ontdekken.

Het
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Het onderzoek naar de middelen, om deze, voor den Handel hoogst-

fchadclijke , inmenging op eene gemakkelijke en voor ieder ligt vatbare

wij/e te ontdcKl.en, weid opgedragen aan de Heeren brugmans, van

MARUM en VROLiK. Het eerstbenoemd hoogstverdienfielijk Medelid

i

bezig met het opzamelen van bouwftoflen voor dit belangrijk onder-

V7erp , werd op het onverwachtst ontrukt aan eene loopbaan , waaruit

voor de Wetenfchappen nog zoo oneindig vele vruchten te wachten

Honden. •

De overgeblevene Gekommitteerden geheel ontmoedigd en diep tef

tieêr geOageii . zouden wèlligt tot ditzelfde onderwerp nimmer zijn te^

rug gekeerd, zoo niet hun geacht ^]edclid de fremerij, hun d(?or dé

Khisle vaardigllik toegevoegd , ware voorgegaan in het weder opvatten

van deze moeijclijke taak. Na zich een plan van proefneming te heb-

ben ontworpen, vonden Gekommitteerden vooral noodig te hebben

monfters van onberoofde Meekrap, fijne Meekrap, gemeene Meekrap*

Muil' en Bergfche aarde of kliet, welke hen ten dien einde door dè

Heeren w. en p. calkoen guedgunllig werden medegedeeld. Om nü

over de vervalfching te beter te kunnen oordeelen, maakten zij negen

tiiengicls van fijne , onberoofde en gemeene Meekrap met Bergfche

aarde in verfclnilende evenredigheden.

N*. I. beftaande uit 85 deelen fijne Meökrap en 15 deelen Berg-

fche aarde, n*. 2. uit 90 deelen fijne Meekrap en 10 deelen Bergfche

aarde, n'. 3. uit 95 deelen fijne Meekrap en 5 deelen Bergfche aarde

i

n". 4. uit 85 deelen onberoofde Meekrap en 15 deelen Bergfche aarde,

n°. 5. uit 90 deelen onberoofde Meekrap en 10 deelen Bergfche aarde,

R°. 6. uil 95 deelen onberoofde Meekrap en 5 deelen Bergfche aarde,

n". 7. uit 85 deelen gemeene Meekrap en 15 deelen Berg'che aarde*

n°. 8. uit 90 deelen gemeene Meekrap en 10 deelen Bergfche aardei

n°. 9. eindelijk, uit 95 deelen gemeene Meekrap en 5 déeleo Bergfche

aarde. •• ''
•

"^''*-

Ca Met
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Mer alle deze mcngfcls nu, hebben zij dezelfde proefnemingen ge-

daan, aan welke de zuivere Meekrappen werden blootgefteid.

De eerfte dezer proeven is de zoogenaamde Vuurproef, waarvan

reeds melding wordt gemaakt in de Publicatie van H. II. M M. van 7

Maart 1816, Art. 16, welke ook is in het werk gefield door Mr.

F. ERMERINS , iu zijne Aanmerkingen over de vervalfching der Mee^

krap , in het Magazijn van Vaderl. Landbouw , 30?^ deels , o,de fluk ,

Haarl. 1816. Zij beftaat eenvoudig in het gloeijen van eene zekere

hoeveelheid Meekrap in eenen ijzeren lepel , totdat dezelve geheel tot

asch is verbrand , waarbij de onverbrandbare Bergfche aarde met de

asch 'der vervalschte Meekrap vermengd blijft , derzelver hoeveelheid

vermeerdert en hare kleur verhoogt.

Proefnemingen met fijne, met onberoofde, met gemeene Meekrap,

met Muil en roet de llraks genoemde vervalschte mengfels in het werk

geOeld , hebben hun geleerd , dat , indien alle om Handigheden volmaakt ge-

lijk fiaan , de Vuurproef vrij goed is ter onderfeheiding van zuivere ea

vervalschte Meekrap. Terwijl namelijk de asch der zuivere Meekrap

bijna zwart was met eenige witte punten, en meestal vrij fterk zamen»

hing , was die der Muil eenvormig grijs , die der vervalschte mengfels

grijsbruin of zwart ; en zoo veel minder zamenhangende , als de ver-

valfching grooter was, terwijl het gewigt der asch van het vervalschtfr

mengfel, uit 85 deelen fijne Meekrap en 15 deelen Bergfche aarde, ora^-

trent eens zoo groot was» als dat der asch van dezelfde ^hoeveelheid

fijne Meekrap.

Maar zij hebben in de proefnemingen tevens opgemerkt , dat bijaldien

de trap van gloeijing niet in alle gevallen dezelfde is, daardoor aanmer-

kelijke verfchillen in de kleur en het gewigt der asch bij dezelfde Mee»

krap ontdaan , zoodat men , bij voorbeeld , van een weinig fterker ge-

gloeide vervalschte Krap niet meer asch overhoudt, dan van echte,

jQoar &e aan eene wat geringere hitte was blootgeüeld. Daar nu de

graad
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graad der hitte hier van de ruimte van den ijzeren lepel , van dcszelfs

dikte, van het min of meer fterk branden der jjolen enz. afliangt, alle

omftandigheden , welke zelfs een geoefend fcheikundig werkman moei-

jclijk altijd volkomen gelijk zal kunnen ma1;cn y oordeeien zij deze Vuur-

proef voor de Praktijk in dit geval ongefchikt en onvoldoende.

Eene tweede proefneming, welke hier in aanmerking komt, is de

zoogenaamde ïï'aterproef, reeds in de Ministerieele aanfchrijving van

a6 Julij 1816 vertneld, maar daar te regt aangemerkt als niet voldoen»

de, om de vervalfching der Meekrap met eene geringe hoeveelheid aar-

de te ontdekken, en alleen bruikbaar, wanneer de Krap met meer

aarde dan gewoonlijk , of door de Wet wordt toegelaten , vermengd is.

Ook den Heer ermerins voldeed deze proefneming niet , 't zij hij dezelve

met heet, het zij met koud water in het werk ftelde.

Deze proefneming is insgelijks door Gekommitteerden in het werk

gefield; maar zij hebben door dezelve nimmer eenige vervalschte Mee»

krap van onvervalschte kunnen onderfcheiden.

Deze Waterproef moet derhalve geheel verworpen worden , of alleen

gebruikt , om lompe vervalfchingen der Krap met grove en zware okers

fpoedig kenbaar te maken.

De derde proefneming , waarvan men zich heeft willen bedienen , om
echte Meekrap van vervalschte te onderfcheiden, heeft haren grond in

de verandering, welke de Meekrap, aan de lucht blootgefteld , onder-

gaat.

De ondervinding heeft geleerd, dat droog poeder van Meekrap, 't

welk doorgaans eene fraaije kaneelkleur heeft, wanneer men dat aan de

lucht laat (taan, binnen 24 uren rood- bruin wordt, en deszelfs deel-

tjes, door het aantrekken van water uit den dampkring, zoodanig op

een pakken , dat het geheele poeder als één klomp kan opgenomen

worden. Men heeft gemeend, dat dit het geval niet zoude zijn met

C 3 Mee»
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Meekrap door Bergfche aarde vervalscht, en daarom deze proef ter

ontiekking dier vervalfching voorgedragen.

Gekommitteerden bebbeu deze proefneming met alle de bij haar voor»

handene, zoo echte, als vervalschto Meekrappen, met veel naauwkeu-

righeid in het werk gelleld, maar tot hun leedwezen gevonden, dat

dezelve volftrekt nieis afdoet. Alle de onvervalschté mengfcls ondergingen

in dcnzeifden tijd niet alleen dezelfde kleursverandering , als de zuivere

Meekrappen, waartoe zij behoorden, maar derzelver deeltjes pakten ook

even eens te zamen , zoodat het geheelé poeder, na 34 uren, als een

zamenhangende koek over het papier konde heen en weder gefchoven

worden , even gelijk dit naet echte Meekrap plaats heeft.

Ook deze proefnemirig^ moet derhalve, ah middel rer ontdekking der

vervalfching van Meekrap , geheel vei-worpcn worden. •->

Van veel meer aanbehngy ter zékere ontdekking dezer vervalfching,

befchouvvden zij die proefnemingen » in welke de Meekrap in Zuren

opgelost, en die oplosfingen door zoogenaamde blaaiaWzure Potasch be-

proefd worden, of zij eene grootere hoeveelheid ijzer bevatten, dan in

.dezen wortel fleeds voorhanden is, en tot deszelfs aanwezen be-

hoort.

Zoodanige proefnemingen, zijn het, welke door wlilen Dr d. craanen
eerst naauwkeuriger zijn in hetvverk geflleid, en"waarvoor hij ten jare

ï8o8 de Zilveren Medaille der Hollandfche Huishoudelijke Maatfchappij

heeft ontvangen.

Kommisfarj&fen hebben ook, deze , eerst door Dr. craanen befchre-

vene proefnemingen , ijiaar verbeterd, als. de' zetterlle en 'meest vol-

doende ten onderzoek van de vervalfching: der Meekrap opgegeven.

Dan hier doet zich eene, ook reeds door" Dr; cra.anéx te regt aan-

gevoerde , zwarigheid op in het ijzer, 't geen de Meekrap zelve (leeds

bevat, en 't geen een noodzakelijk beftanddeel van dezen wortel uit*

maakt

,



maakt. Gelukkig, intusfchen., i^- deze hoeveeiheid ijzer, zoo gering jflie

daarentegen , vvvlke in de Bergfclie aarde gevonden wordt , z^qq groot,,

dat lietzelfde proefmiddel , hetgeen liet natuurlijk ijzer der Meekrap; nie)^

dan door ecnige kleursverandering en een gering , zich langzaan) voji^

mend, bezinkfel, te kennen geeft., het overvloedige ijzer,. door d? ver*

valfchende (lof in de Meekrap gebragt , oogenblikkelljk eu door kleurs?

verandering, e/i door een zeer aanmerkelijk bezinkfel aantoont.

Zal nu het ijzer door het proefmiddel in de Meekrap ontdekt worden,

zoo moet deze eerst in een of ander Zuur opgelost, c^i daa uit die»

eerst met water behoorlijk verdunde , oplosfing geprae.cipiteerd worJei>

door prusfias potasfae et fcrri (blaauwzure IJzer-Potqisch) in.wate?

opgelost.

Dr. CRAANE.N wil, dat men de Meekrap, tot dit oogmerk, in ge?

woon zuiver Salpeter- zuur (zoogenaamd Sterk -water) zal oplosfen, ea

gebruikt alleen het Zoutzuur (den geest van Zeezout) ^, wanneer de

Meekrap niet met Bergfche aarde, maar met eenigen anderen ijzerboun

denden oker vervalscht fchijnt te zijn. Gekommitteerden hebben .zijne

proeven met alle mogelijke naauwkeurigheid herhaald, maar, geenc-fede»;

kunnen vinden voor deze voorkeur, aan het Salpeter -zuur gegeven,

indien de Meekrap met Bergfche aarde vervalscht is. Het is hun in

tegendeel gebleken, dat eene oplosfing der zuivere en yerva|sc.hte,.A.Iöe7

krap in Zoutzuur, hier alken aan het oogmerk voldoet , .en dit la^t ziqh

zelfs uit theoretifche gronden reeds verwachten.

Men weet immers, dat het Zoutzuur het IJzer oxyde niet alleen ge^

mal;kelljker oplost , maar ook beter opgelost houdt , dan het Salpeter-

zuur, welk laatfte het metaal tot den hoogilen graad van oxyda,tie

brengti) in welk geval het ijzer niet opgelost blijft, maar |0f alp per^

oxydum ferri , of als onoplosbare fubnitras per oxydiferri gepraeci*

pitecrd wordt.

Zij
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^1 hebben de Meekrappen, zoo wel de zuivere fijne, als de onbc-

roofde, de gemeene, de Muilen en de vervalschte van n"*. i tot 9

opgelost, zoo wel in Salpeter- als in Zoutzuur, en in het laatfte geval

hebben zij gebruik gemaakt gedeeltelijk van gemeen geel ij/.erhoudend

Zoutzuur, gelijk dat in alle Drogistwinkels , onder den naam van Geest

van Zeezout , verkocht' wordt , en van zuiver Zout/uur.

Het Salpeter- zuur geeft met alle de Meekrappen, zoo vervalschte

tls onvervalschte , eene goudgele oplosling, welke bijna vulkomen ia

kleur gelijkt naar eene matig fterke oplusfing van goud in Konings»

water. Het gemeene Zoutzuur geeft met alle deze, zoo onvervalschte

als vervalschte , Meekrappen eene grasgroene , naar het ohjfgroen trek-

kende , oplosfing , welke door den tijd meer bruin wordt. In geen van

beide de gevallen kan men op het oog de oplosfing der zuivere van die

der vervalschte Meekrap onderfcheiden . behalve alleen dat de groene

kleur der zoutzure oplosfingen bij de vervalschte Krappen een weinig

meer naar het gele trekt.

Gebruikt men daarentegen fcheikundig zuiver Zoutzuur, hoedanig

niet moeijelijk te bekomen is, dan verkrijgt men dadelijk in het oog

loopende uitkomflen, hoedanige hier noodzakelijk worden vereischt.

De oplosfing , welke men dan zoo wel met zuivere , als met ver-

valschte Meekrap vervaardigt , is , nadat zij behoorl; k gefiltreerd is

,

olijfgroen in het eerde helder, maar wordt al fpocdig ondoorfchiinende

,

door vlekken van eene meer donkere kleur , welke zich daaruit echter

niet praecipiteren , behalve alleen uit de oplosfingen der vervalschte

Krap.

Indien men nu bij deze onverdunde oplosfingen druppelsgewijze voegt

eene oplosfing van blaauwzure IJzer -potasch, dan wordt de oplosfing

der zuivere Krappen alleen cnmiddellijk helder grasgroen, terwijl de

oplosÜDgen der vervalschte Krappen eene blaauwe kleur aaniiemen, en

er
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er zich in dezelve fpoedig een bezinkfel vormt van Berlijnsch Blaauw,

welks hoeveelheid des te grooter is , hoe meer Bergfche aarde er ter

Vervalfcliing der Meekrap gebruikt was.

Verdunt men de zoutzure oplosfingen eerst met regenwater tot zoo'

lang , dat de heldere vochten eene geelgroene kleur verkregen hebben
,'

en giet er dan de oplosfing der blaauwzure IJzer- potasch druppels-

gewijze bij , dan hebben dezelfde uitwerkfelen onmiddellijk en nog meer

duidelijk zigtbaar plaats. De oplosfingen der zuivere Meekrappen wor-

den alle grasgroen , die der vervalschte min of meer donker blaauw. In

de oplosfingen der zuivere Krappen ontdaan, na eenigen tijd, maar

weinige blaauvve vlekken , terwijl zich in denzelfden tijd uit de oplos-

losfingen van alle de vervalschte Krappen een duidelijk bezinkfel van

Berlijnsch Blaauw affcheidt, in zoo veel grooter hoeveelheid, als de

vervalfching grooter is.

Schoon nu de vorige proefnemingen voldoende zijn , om op eene niet

dubbelzinnige wijze de tegenwoordigheid der Bergfche aarde in de

Meekrappen en alzoo derzelver vervalfching aan te toonen, zijn Ge-

kommitteerden er echter op bedacht geweest, om bij deze proeven nog

eene andere te voegen, gemakkelijk door iedereen in het werk te ftel-

len, welke ook de bedoelde vervalfching der Krap op eene duidelijke

wijze te kennen geeft. Zij hebben dezelve gevonden in de verfchijnfe-

len, welke Meekrap, met eene genoegzame hoeveelheid Salpeter ver-

mengd, en in eenen gloeijenden ijzeren lepel geworpen, oplevert.

In dit geval worden de plantaardige deelen der Krap, door het Sal-

peterzuur, 't geen hierbij ontleed wordt, verbrand, en de onver-

brandbare deelen der Meekrap blijven met de Potasch van het Salpeter

in den lepel te rug. Zoo de Meekrappen met Bergfche aarde vervalscht

waren, blijft ook deze, met de Potasch van het Salpeter vermengd, in

den lepel te rug, vermeerdert de hoeveelheid van het overblijffel, en

maakt deszelfs kleur donkerder, indien men nu den nog gloeijenden

D Ic-
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lepel onmiddellijk in veel koud water bluscht, wordt de Potasch en,(

gie.t c]cze , alle , voor oplojfing vatbare , deelen opgelost , alleen de oa^

oplosbare doelen en vooral het ijzer - oxyde blijven onopgelost , en vor^^

^en een beziukfel> welks hoeveelheid en kleur duidelijke blijken ople.

veren van de gebeurde vervalfcliing. Zij hebben deze proefnemingen

in i'.et werk geftcld met een deel zuivere of vervalschte Meekrap, eerst

vermengd met drie deelen zuiver Salpeter, vervolgens in eenen gloei-

jcaden ijzeren lepel gedetoneerd , en den lepel , na het eindigen der de-

tonatie , onmiddellijk gedompeld in 500 deelen koud regcnvvarer. Reeds

de kleur der Pofasch , die , na de detonatie , vóór de blusfching over-

blijft, beflist hier veel: bij zuivere fijne Krap is zij wit ^ bij onberoofde

«n gemeene Krap zeer ligt geelachtig , bij Mulle geel groenachtig , by

vervalschte Krap geel of bruin, indien de vervaifcliing meer dan 5 pro-

cent bedraagt; bij mindere vervaifcliing is h;t onderfcheid in kleur tus-

fiïhen de zuive:re en vervalschte Krappen miiider duidelijk.

oiHet overblijffel der zuivere Krappen werd in water bijna geheel op-

gelost , en er ontflonden maar weinige vitte of grijze vlokkent Bij

vervalschte Krap lost er zich veel minder op, het, water wordt troebel

60 laat fpoedig een okerbruin zetfcl vallen, welks kleur donkerder, en

welks hoeveelheid grooter is, naarmate de hoeveelheid aarde, ter ver-t

valfching der Krap gebruikt , ook grooter is , zoodat bij de vervalfching

tot 5 procent de kleur van dit zetfel maar flaauwbruin of geelachtig

bevonden wordt.

Zoo meenen zij dan genoegzaam voldoende proeven , of gevonden

»

of verbeterd, en bruikbanr gemaakt te hebben, door welke men in

alle gevallen over de vervalfching der Meekrap met Bergfclie aarde

of oker, zal kunnen oordeelen, ook dan, wanneer die vervallching noch

op het gezigt blijkbaar is, noch door de, in de Aïeeftoven min of

meer gcbmikelijke , Waterproef kan ontdekt worden.. Van welke proe-

yen
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vén in een beredeneerd Vcrflag aan Zijne Excellentie den MtfllBter vao

Binnenlandfche Zaken en Waterftaat is kennis gegeven.
""

In Geneeskundige Tijdfchriften met veel ophef zijnde gewag gemaakt

van de zonderlinglle verfchijnfelen , Avelke te Koppenhagen bij zekec

meisje wraren opgemerkt, befchreef de Geneesheer herholdt dezelve

in een afzonderlijk werkje, betiteld: Obfervatio de affectibus motböfis

virginis Havnienfis , cui plurimae acus e variis corporis partibus exoifafe

et extractae funt, en zond eenige exemplaren van dit werkje aan heb

Gouvernement der Nederlanden. Zijne Excellentie de Minister vooc

het Openbaar Onderwijs, de Nationale Nijverheid, en de Koloniën^'

fchonk een dezer exemplaren aan de Eerde Klasfe , ten einde zij 2oUd«

kunnen beoordeelen , of de zaak van genoegzame waarde is , om daar*

van, op de eene of andere wijze, -hier te Lande de bekendtnaking td

doen gefchieden. -:;^ ,:'!;.'•:'' "':

De Heeren k roy en bernard, zich met derzelver beoordeeling

meer bepaaldelijk belast hebbende, vonden zeer opmerkingswaardig da

overgroote menigte van water, welke 'de lijderesfe uit twee natuurlijke

openingen, gedurende 151 dagen, ontlaisiede, eene hoeveelheid, welke

729 ponden meer bedragen heeft, 'dan al hetgeen zij in dien tijd aaa

fpijs en drank gebruikte. Bijzonder valt ook in het oog, hoé door hec

kunstmatig beletten der ademhaling de in zwijm liggende lijderesfff, we-

derom als het ware, tot het leven terug gebragt werd, terwijl alle andere

prikkelende middelen daartoe niets vermogten. Doch bovenal verdient eetf

ieders bewondering het overgroot geial van a?^ naalden, welke uilJ

verfchillende deelen van het iigchaam der lijderesfe, van tijd töt ty<J

at)n üitgefneden of uitgehaald geworden, waarvan echter niet blijkt.

Op wat wijze, of langs welken weg, zij in het Iigchaam gekomen

zyn. j, .)v/a§ ig;-

aO. D a - Hoc-
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i Hoe jïeêr nu alle deze wonderbare verfchijnfelen in een en dezelfde

perfoon in geneeskundige boeken verdienen aangetcekend te worden,

meenden echter Ileeren Gekommittecrden daarbij geene genoegzame

gronden te vinden, om hare geraeeninaking een hoogcr gezag te doen

bekomen. Met welk gevoelen zich de Klasfe heeft vereenigd.

5:rïnf het Verflag van den jare j8ai werd eenigzins breedvoerig behan»

deldy 'hetgeen had plaats gehad betrekkelijk een Rad tot watermalen,

door den Molenmaker f.' Bg-L , te Heukelom, aan Zijne Majerteit aan-

geboden. De proeven , met een klein model van dit Rad genomen

,

hadden ten gevolge de toetreding van het Gouvernement, om door

geldelijke bijdrage dezelve meer in het groot mogelijk te maken. De

Heeren goudriaan en a. blanken jansz. woonden, op verzoek der

Kla^fe , deze proeven bij op de Rivier de Waal , bij Vuren , eene

plaats, welke door den Ontwerper als daartoe gefchikt was uitgekozen.

- Zij vonden zich echter, bij de bezigtiging van het werktuig, in hun-

ne verwachting te leur gefield , eensdeels daar- hetzelve niet op de

grootflie afmeting of omvoeringskracht was ingcrigt, maar Hechts op

«iflirent de helft der voorgeftelde grootte vervaardigd; en anderdeels,

«mdat aan hetzelve geenerhande verbeteringen waren gebragt, welke de

vorige onderzoekingen hadden doen zien, dat verëischt werden.

Men ging echter over tot het nemen van proeven, die geenszins uit»

vielen in het voordeel van dit werktuig, maar integendeel tot het be«

fluit leidden ,.;dat hetzelve, ter beweging van fchepraden van watermo-

lens^ Ifwegens' gemis van de daartoe verëischte kracht, niet toepasfelijk

fchijnt te kunnen gemaakt worden.

En is dien overeenkomllig, aan Zijne Excellentie, den Minister voor

het Openbaar Onderwiis, de Nationale Nijverheid , en de Koloniën, door

de Klaslc berigt geworden.

<oI£ fi a De
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De Eerfte Klasfe ontving, van wege Zijne Majefleit den Koning, het

model van een nieuw uitgevonden vverictuig , om het ijs te breken , met

bijgevoegd verlangen , om derzelver oordeel te vernemen , aangaande de

waarCchijnlljke bruikbaarheid van dit werktuig, en of het zoude verdie-

nen in het groot vervaardigd te worden , ten einde , zoo de gelegen^

heid zich aanbood, in den Winter proeven met hetzelve te nemen.

De Klasfe meende op geene betere wijze aan die vereerende uitnoo»

diging te kunnen voldoen , dan door het inwinnen van het gevoelen

en den raad harer Medeleden, de Heeren j. blanken jansz., bangma

en KEYSER.

Zij vond binnen weinig tijds aan haren wensch voldaan in een zeer

uitgewerkt Verflag , dat haar daarom te waardiger is, naardien het de

laatfte bemoeijingen bevat, waaraan haar waardig Medelid keyser , nu

reeds aan de Wetenfchappen ontrukt, heeft kunnen deel nemen.

Gekommittecrden bevonden , dat het model uiterlijk een fraai en kun-

ftig aanzien had, dat het echter, hoewel in dit opzigt blijken dragende

van het vernuft des Uitvinders , in vele anderen toonde , hoezeer hij

van Wis- en Werktuigkundige grondbeginfelen ontbloot ware.

. Zij gaan dit alles door tot in de minfte bijzonderheden, en doen bij

elk fluk zien , hoe gebrekkig en onvoldoende het , zoo in zamenftcUing

als werking zij , terwijl als flotfom van hun onderzoek blijkt , dat door

dit werktuig in kracht niets wordt uitgewonnen, en in fnelheid meer

dan twee derden verloren , met andere woorden , dat alle de manfchap-

pen, die tot beljeer van dit werktuig vcrëischt worden, zonder meer

kracht uit te oefenen, het ijs onmiddellijk met de hand driemaal zoo

fnel zouden doorzagen , als door middel van dezen toeftel.

Waaiuit als van zelve de verpligting volgde, om Zijne Majefteit af

te raden, dit werktuig in het groot te laten vervaardigen, ten einde

daarmede des Winters proeven te doen nemeni
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Éljn« Excellentie, de Minister voor het Openbaar Onderwijs, de

Nationale Nijverheid, en de Koloniën , fchijnt de aanmerkingen van Hee»

ren Gekommitteerden , die door de Klasfe aan het Gouvernement wa-

ren aangeboden, te hebben medegedeeld aan den Uitvinder des IJsbre-

kers. Waarvan men als gevolg befchouwen mag, het inzenden van

een nieuw model, bij wiens vervaardiging de vorige gebreken zouden

verbeterd zijn.

De Klasfe ontving dit model , uitgevonden door k. r. weges te

Groningen, nevens deszelfs befchrijving door d. j. waterman, bij

Ministeriele Misfive van 3 Julij 11., en ziet op hetzelve Verflag te

gemoet van hare Medeleden, de Heeren j. blanken jansz. en

BANGMA, welke zich op nieuw met dit onderzoek wel hebben willen

belasten.

Dat het water, hetwelk door de grachten of burgwallen van Amfter-

dam vloeit , onzuiver en brak is , en dikwerf eenen , om zich zacht

uit te drukken, zeer onaangenamen reuk van zich geeft, en dat men
bovendien in die Stad dikwerf, vooral in langdurige Winteis, gebrek

heeft aan genoegzaam drinkwater , en hetzelve , zoo het nog te beko-

men is , zeer duur moet betalen , is ten overvloede bekend , en wordt

,

met reden, als een onheil voor die Stad befchouwd.

Geen wonder derhalve, dat men verfcheidene ontwerpen heeft zien

geboren worden, om Amfterdam met versch water te voorzien.

Onder deze behoort ook liet laatstvoorgedragene van c. langkamp
te Haarlem, om het Sieperwater uit de duinen, bij Zandpoort, langs

houten kokers af te leiden naar Amflerdam. Het behaagde Zijne Ex-

cellentie, den Minister voor het Openbaar Onderwijs, de Nationale Nij-

verheid, en de Koloniën, dit onderwerp ter nadere overweging te zenden

aan de Eerfte Klasfe van het Kwiinklijk - Nederlandfche Inftituut.

De
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De Klasfe meende de ovenveging van dit hoogstbelangrijk onderwerp

te moeten opdragen aan hare Leden van swinden , krayenhofp,

VAN MARUM en VROLIK.. Dan de Heer krayenhoff , om gewigtige

beroepsbezigheden , zich aan dien last onttrekkende , bleef dezelve rufr<

ten, op de drie overige Gekoramittcerden , of zal ik zeggen, op flechts

eenen enkelen? Den nooitvolprezencn van swinden toch als Medelid

geliad te hebben in gemeenfchappelijk opgedragen arbeid, beteekende

hetzelfde , als de zekere verwachting van dien arbeid geheel uit zijnen

werkzaraen en veel omvattenclen geest met de meeste naauwkeurigheid

te zien voortvloeijen. Het voegt mij niet, als te naauw verwant aan.

dien uitftekenden man, uit te wijden in deszelfs lof; ik vrees echter

niet, van grootfpraak te zullen verdacht gehouden worden, zoo ik voo»

deze aanzienlijke bijeenkomst verklaar, dat deszelfs gemis, zoo hier, al»

in welke andere betrekkingen men genot mogt hebben van zijne wijs-

heid, doorzigt, naauwgezetheid en welwillendheid, voortdurend der-

wijze zal gevoeld worden, dat aan deszelfs volkomen herftel naauwe»

lijks te denken valt. — Zoo ik in dit zamengedrongcn Verflag van hefr

uitgebreider werk over de middelen, die men heeft voorgeflagen , om
Amfterdam op den duur van versch drinkbaar water te voorzien , ü
niet geheel den geest van dien achtbaren grijsaard kan wedergeven»

hoop ik. Geachte Toehoorders, verfchooning te vinden in de moeijelijkJ

heid, die ik nimmer in zulk eenen graad, als nu, heb ondervon-

den.

AUe ontwerpen , welke zijn voorgedragen , om AmUerdam van versch

water te voorzien, bellaan hierin, dat men bewerke , dat er in die

Stad een genoegzame voorraad van zuiver drinkwater aanwezig zij.

Doch die ontwerpen loopcn veel uit elkander; zij kunnen echter tot

drie Klasfen gebragt worden, het graven van putten, of het gebruik

maken van reeds gegravene putten ; het bezorgen bij tüds van eene

genoegzame hoeveellieid zuiver water in daartoe gefchikte en wel ver-



C sa )

ordende bakken door de geheele Stad verfpreid; en eindelijk het leiden

van buitenwater door vaarten , kanalen , of buizen tot in eenige kom

,

in of bij Amfterdam zelve gelegen. Er zijn in de daad eenige weinige

huizen , waarin goede welputten gevonden worden. Koning LODEwijKfchijnt

een voornemen gehad te hebben, om dezelve ten diende van het alge-

meen te ftellen , indien Hij ze kon verkrijgen , en zij tot Zijne weldadige

oogmerken dienfiig waren. Er zyn deswegens proeven genomen, doch

het is al aanftonds gebleken, dat die putten, zuiver, of vrij zuiver

water opgeven, wanneer er uit dezelve met mate en bij tusfchenpo»

zing gepompt wordt, doch ras brak water opgeven, wanneer er zon-

der tusfchenpozing en lang gepompt wordt, gelijk, indien dergelijke

pompen ten algemeenen gebruike gefield worden, voorzeker en onver-

mijdelijk gefchieden zoude; zoodat ook dit middel vervalt.

fcdereen weet, dat tot gebruik van Fabrijken en de benoodigdheden

der Burgers, veel water, fchuitenwater genoemd, uit de Vecht naar

Amfterdam gevoerd wordt, en dat met een gedeelte daarvan gemctfelde

waterbakken , in eenige plaatTen der Stad gefticht , worden gevuld. Dit

water , ter behoorlijke plaats gehaald , is zuiver en goed , en daarover

is , federt eenige jaren , een Proever , zoo te Weesp , als te Amfterdam.

Eene Kommisfie, in het jaar 1796 benoemd, om een plan te bewer-

ken voor een Kommitté van Geneeskundig Toevoorzigt, heeft, na vele

ingewonnen befcheiden , aangetoond , hoe groot de confumtie van wa-

ter , zoo voor de Burgers , als voor de Fabrijken is , hoe veel water

de beftaande waterbakken en regenbakken kunnen bevatten; en hoe

vele nieuwe waterbakken er nog gemaakt zouden behooren te worden,

opdat Amfterdam , zonder eenig gebrek (en alles op den gewonen voet

gefchiedende) , eencn Winter van drie achtereenvolgende maanden geflo-

ten water zoude kunnen doorftaan. Hetgeen toen door haar is voorgcfla-

gen geworden , heeft tot nu toe geen gevolg gehad , en het getal van

waterbakken is federt niet genoegzaam vermeerderd.

Een
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Een derde voorgefteld middel is , het leiden van versch water naar

Amderdam, of alleen in eenen boezem of in eene kom, aan of ia de Stad

zelve gelegen, of wel vervolgens daaruit wederom naar de verfchillendft

huizen. Het plan van den Heer langkamp behoort tot dit middel. ;>

Hetzelve is niet nieuw. In 1684 werd door elia sandra , burger

te Amlterdam, bij rekeste aan Heeren Burgemeesteren dier Stad een mid-

del voorgelleld, „om het zoet water uit de Rivier de Vecht, boven

,,Weesp, van daar te leiden in de Stad, tusfchen de Muider- en

„ Weesperpoorten , om de geheele Stad met versch water te voorzien

«

M enz.'' jtbdfö

De Schrijver zoude het zoet water naar Amflerdam gevoerd hebben

of door eene (leeiie waterleiding, rustende op bogen, of dooreene

nieuw te gravene gracht , of door buizen of riolen onder de aarde van

lood enz. Wagenaar maakt melding van drie anderen, twee vaa

vroegeren , en de derde van lateren tijd. o
Te weten: In 1624 verzochten iueter meyloos en zijne Medeftan*

ders Octrooi, om het water uit de Vecht, op hunne kosten, in de

Stad te leiden , daar zij voorhadden , op den Dam , de Beurs en Visch^

ir.arkt fonteinen te maken, die 't versch Vechtwater zouden uitwerpeqj

doch deze onderneming had het gevvenscht gevolg niet. Vervolgens

werd er in. 1656 een ontwerp gemaakt, om het water uit de Vecht, bij

Nichtevecht, door eene gegravene vaart tot aan de Geinbrug te bren-

gen, waartoe zelfs reeds een fiuk lands, bij klein of oud Muiden, was

gekocht geworden. Dan ook dit ontwerp is blijven flieken. .,ri

Nog fpreekt wagenaar van een ontwerp van den Heer hille,

Kotiimandeur der Stad Hulst, welke in 1695 Octrooi verzocht, „om,
„op zyne kosten, versch water in Amfterdam te brengen, en wegens

„ het gebruik van 't zelve , met de Brouwers te mogen verdrasen >''

waarin van Stads wege werd bewilligd. Doch het ^/lujcct is niét ter

iiitvoering gcbragt.
. . l

E Men
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Men hüeft deze gefcliiedkimdige opgave laten voorafgaan, om te

éoen «e»,'döt'de ontwerpen , om Vecht- of ander ;;iiiver water in

Amrterdam te brengen, en daar in eene kom of eene vergaderplaats te

verzamelen, niet nieuw zijn, en dat derhalve ontwerpen van dien aard,

nu weder te berde gebragt, iets bijzonders moeten bevatten, en de

Vorige in alle opzigtcn, vooral in duidelijkheid en juistheid van voor-

dragt, mitsgaders in uitvoerbaarheid overtreffen, om in aanmerking te

konnen komen.

Onder die omflandigheden is er eene, die alle opmerkzaamheid verdient,

omdat zij van het hooglle belang is, te weten: het noodige Verhang

aan het kanaal , of aan de buizen te geven , waardoor het water zoude

jgelcid worden.

' Hierop zoude hoogstwaarfchijnlijk , om niet te zeggen zeker, gelet

geweest kijn, toen napoleon in 1811 een decreet genomen had, dat

er, „door middel van metalen buizen, naar Amllerdam eene bepaalere

„hoeveelheid water zoude moeten worden geleid." Indien men nu het

water niet alleen tot eene bepaalde kom wilde leiden , maar daarenbo-

ven naar bijzondere kwartieren der Stad, zoude men nog in aanmerking

inoeten' nemen ^ dat iedere buis, die het water in de verfcliillende

kwartieren der Stad leidt , haar eigen verval hebben moet.

Het omwerp nu van den Heer langkamp breftaat, gelijk. ftraks reeds

vermeld is geworden , hierin , dat men water naar Amfterdam zoude

leiden door houten kokers, en hetzelve opnemen aan de Zandpoort,

boven Haarlem, zijnde zulk water, zuiver water, dat aldaar uit het

eand der Duinen fiepert.

Doch men behoeft flcchts het oog te flaan op de befclirijving , door

€èn Heer lanCKamp aangeboden , om zich overtuigd te honden , dat

lictzclve meer beftaat in eene algcmeene aanwiji^iiig van zijne gedact.ten,

dan in een peregeid pinn , genoegzaam uitgewerkt en duidelijk voorgo-

.fteli, om gereedelijk onderzocht en beoordeeld te kunnen worden , te

aaivi meer.
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iheer, daar Wj zich in zijn gefchrift op bijlagen beroept, die hij niet

heeft overhandigd, en zijne teekeningen ook zeer onduidelijk, verwari

en onnaauwkeurig zijn.

De Heer Gouverneur van Noord - Holland en de Heeren Burgemees-

teren van Amderdam maken tegen dit ontwerp bedenkingen , die ge-

grond zgn; en in 't algemeen valt het in 't oog, dat de houten ko-

kers, die de Heer langkamp voordelt, voor zoodanig een onderwerf

niet voldoende zijn ; ten tweede , dat zijne vierkante kokers flechts

7| duim breed en hoog zijn binnen 's werks , en dus eene opening laten

van nog geen 56J vierkante Rijnlandfche duimen , waardoor het water

wordt geloosd; ten derde, dat dezelve kokers te zamen eene lengte

moeten uitmaken van 5000 Rijnlandfche Roeden, dat is van 60,000 voe-

ten. Indien men nu zijn gelieele verhang al eens aanneemt, is het zeer

twijfelachtig , om niet meer te zeggen , of het verhang , hetwelk hy vaa-

18 voeten opgeeft, wel indedsad genoegzaam zoude zijn, om aan het

water de noodige fnelheid te verfchaffen. Hij fchiint te weinig op den

tegenftand der lucht gelet, en daaromtrent geene genoegzame voorzor-

gen genomen , of immers voorgedragen te hebben , waarbij nog komt»

dat te bezien zoude ftaan , of die duinen , waaruit hij zijn Sieperwater

zal ontleeenen , wel op den duur de noodige hoeveelheid waters aan de

pompen zullen opleveren, welke pompen hij flechts tien uren op een*

dag laat werken , en dat wel door menfchen handen. Dit eerst dieuie

door proeven genoegzaam bevestigd te zijn ; waarbij komt , dat hij wil

toelaten, dat ook uit diezelfde koliers, in 't voorbijgaan, ten behoeve

der ingezetenen van die plaatfen , langs welke de kokers loopen , water

zoude worden afgetapt, hetgeen eene groote onzekerheid maakt in het-

geen te Amfterdam zoude worden geleverd. In een woord, het geheetó

ontwerp, zoo als het is liggende, draagt kenmerken, dat de fleller van

hetzelve zeer goede algemeene denkbeelckn hc«ft sctiad, maar dat hot

liem aan de noodige kundigheden heeft ontbroken, om dezelve te wik-

E a kea
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ken en te wegen, daaruit beduiten af te leiden,' die hem konden doen

'onderfcheiden , of hij door zijne fteJlingen indcdaad liet doel zoiule be-

reiken , dan wel of de^e onvoldoende zijn, en om alks zoo te ontwik-

kelen , als noodig is ^ opdat anderen hetzelve naar bchooren zoude

kunnen onderzoeicen.

Zijn arbeid geeft dus geene volledige oplosfing , en kan zoo als

'hetzelve is liggende, geen onderwerp van executie opleveren.

. Bij de Memorie van den Heer langkamp had het Zijner Excellentie,

den Gouverneur van Noord -Holland, behaagd, eene Vraag te voegen,

„of het in cenen moreelcn zin uitvoerlijk is, om Amfterdam zoodanig

„met versch drinkwater te voorzien, dat in alle wijken der Stad dit

„ voortbrengfel der Natuur voor allen verkrijgbaar zij? en of het bij de

„befcbouwing der middelen, welke thans tot dien aanvoer aanwezig

„zijn, raadzaam en noodig is, zich die opofferingen te getroosten,

„ welke , de uitvoerbaarheid onderfteld zijnde , de nuttigheid en nood-

-„ zakeli,:kheid kunnen billijken ?"

Op de algemeenheid der Vraag, antwoordt men, Ja, het is mogelijk,

en wel in den volden en ftiikften zin, wanneer men het brak water,

waarmede de grachten gevuld zijn , door zoet water deed vervangen;

want dat de zaak mogelijk is , beeft de ondervinding geleerd.

Toen LODEWijiv de XIV , in het noodlottig jaar 167a , de Lekkendijk

doorflak , om zijne oogmerken fpoedigcr te bereiken , nam men verfchei-

déne voorzorgen, om het inundatie -water door Amfterdam in het IJ té

loozen, waardoor de Stad uit de Lek voorzien werd van zoet water,

dat zelfs voor Bierbrouwerijen dienllig was ; en hoeveel Amfterdani , in

alle opzigten , ook nu , door zulk eenen toevoer , naar waterloopkimdige

wetten geregeld , zoude winnen , behoeft geen betoog.

' D© Stad is zoodanig met grachten doorfneden, dat iren zich gemak-

kelijk het water ioude kunnen verfchaffen, eu zulks zonder kosten,
'

- . of
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of iffloiers zonder andere kosten, dan die op het te huis bezorgen loo

pen , zoo men niet verkiest , het water zelf te halen.

Maar, indien zoodanig ontwerp nimmer mogt worden uitgevoerd, om
welke relea het dan ook zij, zoude men vcrpligt wezen, of van alle

verbetering in den tcgcnvvoordigen (laat van zaken af te zien , of om
toevUigt te nemen tot hetgeen in den beginne genoemd is geworden , te

zorgen naraelyk, dat er altijd eene genoegzame hoeveelheid drinkbaar

water in voorraad zij.

Dit nu kan door twee middelen gefchieden , of door water met fchui-

ten aan te voeren , of met het water door buizen of vaarten , in een

woord, door waterleidingen naar de Stad te geleiden.

Het eerfle middel is thans in gebruik. Dan men kan voor bewezen

houden , dat hetzelve , zoo als het nu beflaat , onvoldoende en ontoe*

reikende is, omdat, al waren bij den aanvang van den Vorst alle wa»

terfchuiten in de Stad vol, alle waterbakken vol, alle regenbakken,

ook die van particuliere woningen, vol, er geen water genoeg is, om.

het zeven ü acht weken uit te houden , zonder nieuwen toevoer. Waar-

om het dan ook zeer te wenfchen zoude zijn, dat de Regering, in

eeie korte reeks van jaren , een genoegzaam aantal waterbakken , en

wel volgeus een goed beraamd plan, in de verfchillende wyken der Stad

verfpreid, liet (lichten, om zeker te zijn, van geen gebrek te zullen

hebben. De daartoe noodige kosten, over een gering getal jaren om-

geflagen , zouden voor de Stad niet van groot belang zijn. Alsdan kon-

den , bij eene goede Adminiftratie van die bakken , de Ingezetenen zich

gemakkelijk, ieder in zijne buurt, ook in den felften Winter, goed-

koop water bezorgen.

Een ander middel beflaat in waterleidingen. Deze zijn mogelijk, in-

dien men op alle omftandigheden let, en bepaaldelijk op her noodige

verhang , vooral indien men geene (loomwcrktulscn of anderen , om het

water op te heffen , wil of kan gebruiken. Maar , dit daar gekten

,

v E 3 doel
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doet er zich nog eene bedenking op, Men ftelle eene volmaakte wa-

terleiding; men ftelle de kosten, om dezelve te (lichten, gering, of in

»lle gevallen gemakkelijk te dragen; dan is de uitwerking van zoodani-

ge waterleiding , dat het aangevoerde water in eene bepaalde kom , aan

eene bepaalde plaats der ftad gelegen , geftort wordt. Het is zeker een

voordeel, zulk eenè vergaderplaats van zoet en zuiver water zoo in de

nabijheid te bezitten, maar daardoor bekomen de ingezetenen in ver af»

gelegene gedeelten der ftad, geen zuiver water, dan indien zij het ha-

len , dat al zeer groote kosten zoude veroorzaken , of dat het water

uit die kom, in vaartuigen, even als nu, werd overgebragt, en daar-

uit in verfchillende wijken verkocht. Men zoude dus door zoodanige

inrigting veelligt niet meer , en , misfchien minder winnen , dan door

liet aanvoeren geheel door waterfch uiten. Wel is waar, er zouden mid-

delen kunnen beraamd worden, om het aldus door waterleidingen in

de ftad gevoerde water in alle bijzondere huizen te leiden , of immers

|n huizen, die het zoude verkiezen; maar behalve dat die inrigtingen

zeer kostbaar zouden zyn , valt er te twi.ifelen , of zij wel gemakkelijk

in deze ftad, die door vele grachten doorfneden wordt, uitvoerlijk zou-

den wezen, en of wel alle huizen gefchikt zouden zijn, om het water

op die wijze te ontvangen , of daartoe gereedelijk , gemakkelijk , en met

weinige kosten zouden kunnen worden toegerust. Men, beflist hier

niet , maar oppert eene twijfeling , die niet in alle deelen ongegrond

voorkomt, vooral daar zij bij nog eene andere reden moet gevoegd

worden.

In fteden zoo als Parijs en Londen, alwaar zoodanige inrigtingen, om

door waterleidingen en vervolgens door buizen onder den grond , water

ia de huizen te bezorgen, of algemeen of ten deele plaats hebben,

gaat al het regenwater verloren. Hier integendeel wordt veel regenwa-

ter in regcnbaKkcn s<vTingcn. Gelukkig indien alle de woningen met

balücai voorzien waren, groot gaioeg, om al het water, dat op derzel-

ver



C 39 )

yer daken valt , op te nemen ; dan voorzeker zoude er nimmer gebrek

zijn , en alle andere voorzorg zoude overtollig worden ; maar in de

meeste buizen zijn de regenbakken veel te klein naar derzelver uitge-

ftrektheid. Van vele pakhuizen en andere gebouwen loopt het water

weg, of wordt flechts in kleine hoeveelheden opgevangen; dan dit 'zij

hoe bet zij , de regenbak daargefteld zijnde , heeft zoodanig huis eene

zekere hoeveelheid drinkwater tot huisfelijke behoefte, het zij dan, zoo

men wil , met fpaarzaamheid geheel , betzij Hechts gedeeltelijk toerei»

kende, gratis bekomen; en vele ingezetenen zullen niet, dan met

moeite overgaan tot het aanwenden van kosten , oun in een onzeker ge-

brek te voorzien.

De zaken dan gefield zijnde , zoo als zij zijn , zal , het ontwerp , om
de grachten met versch water te voorzien , a'leen uitgelloten , het mid-

del, om water met fchuiten in te voeren, misfchien de voorkeur boveï^

andere middelen verdienen , mits men zoodanig een aantal waterbalckeij

in verfchillende wijken der Stad daarftelle , als noodig zijn zal , om ,,

gedurende drie achtereenvolgende maanden van befloten water, genoeg-

zamen voorraad te bezitten, en onverminderd hetgeen men zoude kun-

nen doen, om bij vertimmering, of weder -opbouwing van huizen, te

zorgen , dat er grootere regenbakken worden gemaakt , of regenbakken

gedicht bij pakhuizen, kerken en gebouwen die daarvan ontbloot zijn,

ten einde zoo weinig mogelijk van het water, dat uit de wolken op de

huizen nedervalt , verloten ga. Want dat er in ftrenge winters , de zaken

op dien voet blijvende , zoo als zij thans (laan , gebrek kcme , en eene

duurte van water, knellende voor den geringeren ftaud, die hier het

meest in aanmerking behoort genomen te worden , is te zeker bewezen

,

dan dat de Regering daaromtrent werkeloos zoude kunnen blyven, of

zwaripheid maken, om de tot voorkoming van alle gebrek en duurte,

de benoodigde kosten te doen.

Zoo
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Zoo de reeds voorgedragene werkzaamheden getuigen van den naauvv-

gezetten ijver, waarmede de lastgevingcn van het Gouvernement wor-

den ondernomen en ten uitvoer gebragt, kan men uit de opvolgende

raadplegingen , waarmede zijne Majefteit en Hoogstdeszelfs Ministers

de Eerfte Klasfe blijft vereeren , tevens afleiden , op welken prijs haar

oordeel door de hooge magten des Rijks gefteld wordt.

Als bijzonder belangrijk mag men de volgende Hukken befchouwen,

waarop hare inlichting begeerd wordt.

1". Eene Misfive van Zijne Excellentie, den Minister voor het

Openbaar Onderwijs, de Nationale Nijverheid, en de Koloniën, de dato

13 October iSaa, ten geleide

a. Van een rapport wegens de vervaardiging en een ontwerp ter

uitvoering van eene algemeene topographifche kaart van het Rijk,

bruikbaar voor alle dienften, welk rapport vergezeld gaat van een aan-

tal bijlagen.

b. Een adres met vier bijlagen, op den 15 Maart 1822 aan den Ko-

ning ingediend door den Luitenant Kolonel van gorkum , disfentiërend

Lid der Kommisfie, welke bovengemeld rapport heeft uitgebragt.

c. Een nader adres aan Zijne Majefteit van denzelfden Luitenant

Kolonel, in dato 17 September 1822, vergezeld van onderfcheidene

bijlagen.

Bij den ontvangst werd der Klasfe tevens kenbaar, dat Zijne Maje-

fteit van dezelve verlangt, dat zij deze Hukken onderzoeke en beoor-

deele; waarmede zij zich dan ook, gedurende al dien tijd, onledig

heeft gehouden, en binnen kort gereed hoopt te zijn.

s^. Eene MUfivp van dienzelfden Minister, nevens vijf Bijlagen,

gaande over de uitvinding van een uurwerk, dat zich zelve opwindt^

Dè
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De geopenbaarde meening, over de vermoedelijke waarde dezer uit*

vinding, van meer dan ecnen Geleerden, maakt voor de Eerlle Klasfe

cene dubbele behoedzaamheid noodig, in het afleiden van gevolgen uit

het haar opgedragen onderzoek, waarmede zij ijverig bezig is.

2". Het model van een nieuw foort van Watermolen , uitgevonden

door den Heer weges , op het Hoogczand bg Groningen. Omtrent

welke uitvinding Zijne Excellentie het gevoelen der Klasfe verlangt te

vernemen , vooral betrekkelijk hare belangrijkheid en uitvoerbaarheid.

4°. Een exemplaar van het werk, getiteld: Neues System der fort'

fchaffenden Mechanik von joseph ritter von baader, zu Müncherty

met verzoek, dat de Klasfe zich met den inhoud van dit werk bekend

make, en Zijner Excellentie daarna haar gevoelen over hetzelve mede»

deele.

5°. Van Zijne Excellentie den Minister ' van Binnenlandfche Zaken

en Waterflaat een werkje van g. brinkerink , te Amfterdam , nevens

ecne rol teekeningen , aHe betrekkelijk twee door hem uitgevonden Wa-

termolcns , omtrent welke hij zich aan Zijne Majefteit vervoegd heeft,

opdat onderzoek naar de waarde dezer uitvinding moge gedaan worden,

en hem eene fubfidie verftrekt, om die Molens in het klein te maken,

ten «inde de werking daarvan zoude kunnen worden gezien.

Bij den aanvang van dit Verflag verwees ik U, Geachte Toehoor-

ders , naar het Zesde Deel , en Zevende Deels Eerde Stuk van de Ver-

handelingen , welke nu juist het licht zien. Ik had er moeten bijvoegen

de vermelding van het uitflekend Verllag des Heeren Thomassen a

thuessink , over het al of niet befmettelijke der Gele Koorts ,
naar

aaijeiding van het werk des Geneesheers DEvi^E, ovcv hetzelfde on-

F der-
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denwerp. Aan \velk Verdag Zijne Majefteit deszelfs hooge goedkeuring

wel heeft gelieven te vereeren , en hetgeen door elk Geneeskundigen <

zoo. binnen als buiten 's Lands, tot wier kennis het gekomen is, als

eene klasficke bijdrage tot de ware kennis dezer moorddadige ziekte is

befchouwd geworden.

: Buiten hetgeen door de Leden der Klasfe ter algemeenmaking werd

voorgedragen of aangeboden , zijn de Vergaderingen doorgaans onder-

houden door het wisfelen van gedachten over onderwerpen van geleerd-

heid of van algemeen belang, waarvan fommige vveiligt aanleiding zul-

len geven tot het zamenltcllen van doorwrochte Verhandelingen.

Wanneer de tijd zuiks gedoogde , mangelde het ook niet aan Voor-

lezingen. Voor zoo verre ik vrijheid heb , den verkorten inhoud der-

zelven ter Uwer kennis te brengen , voldoe ik gaarne aan deze ver-

gunning.

Ons geacht Medelid, de Heer driessen , had reeds in vroegere ja-

ren bevonden en door den druk gemeen gemaakt , dat er gedurende de

bevriezing een gedeelte water .zich in eenen gasvormigen ftaat uitzet en

met de dampkringslucht verbindt, en dat daardoor waarlijk het volumen

van de lucht vermeerdert.

Veelvuldige verfchijnfelen , welke bij de bevriezing plaats hebben,

bewijzen dit wel, doch om zulks in geflotene werktuigen op te mer-

ken , is er een graad van koude noodig
,

gelijk die van den voorgaanden

AVinter. In eene mindere koude bemerkt men wel , dat het water in

den vorm van damp worit opgeheven y. doch hetzelve zet zicli in kleine

drupjes aan de wanden van het glas, en men ontdekt geene uitzetting,

boewei dezelve iu de open lucht ongetwijfeld plaats heeft.

Om
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-Om dan tot de VoorgÊhoinene proef te komen, nam de Heer driessen

een Retort»die,bij voorbeeld, honderd oneen bevattcde, en deed daar*

in twintig oneen zuiver water; hij verbond aan dien Retort een glazen

buis van ruiin twee voeten lengte en twee h drie lijnen wijdte met een

ftérk lutiim en met eene blaas omgeven , zoodat het indringen van 4e

buitenluclit volftiekt onmogelijk werd.

Het kitum en de blaas volkomen gedroogd zijnde, dompelde hij het

eind van de glazen buis in eenen bak met kwik, onder eene warmte

van 50 graden Falir.

Deze toellel in de koude buitenlucht gebragt wordende, kan het

niet anders, of het kwik klimt door de inkrimping der lucht in de buis

op , en dit duurt voort , zoolang het water nog vloeibaar is. Doch

zoodra zich eenige teekenen van bevriezing opdoen , houdt die inkrimping op.

Dit punt van ililltand wordt door een merk op de glazen buis aan-

geteekend, en vervolgens in den bak, waarin de Retort geplaatst is,

een koud mcngfel van zeezoutzure bitteraarde en gefloten ijs geworpen,

terwijl men den hals van den Retort ook nog omwindt met eenen ijs-

kouden doek.

De beweging van het kwik neemt oogenblikkelijk daarop eene tegen»

overftclde rigting in de glazen buis, de lucht zet zich uit, en drijft het

kvnk te rug, zoodat, in plaats van rijzing, nu eene aanmerkelijke da«

ling derzclve plaats heeft.

De Heer driessen trekt uit deze proeven nog geene bepaalde ge-

volgen.

Men plag in den omtrek van Namen en andere ftreken van dat ge-

deelte des Rijks 1 de looderts alleen te vinden in kalkaardige beddingen,

ioo zelfs, dat bij Vediin de loodaren juist ftuitten diir, waar de kalk-

aarde door kleiji'chiefer (fchiste argileux) gaat vervangen worden; men.

meende dan ook, dat looderts buiten die beddingen nergens beftond.Fa. Ia
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In het begin van iSai leerde men echter, dat in het Groot Hertog-

dom Luxemburg , nabij Longmely , eene loodmijn ontdekt was , gaande

bijkans regtftandig door een bed van kleijfciiiefer , waaruit dit gedeelte

der Ardennes beftaat.

De Heer boucsnel heeft gemeend de aandacht der Klasfe op dit ver-

fchijnfel te moeten bepalen , en neemt daaruit gelegenheid ter aanfpo-

ring , om aan de Ardennes een meer gezet onderzoek te leenen , het-

geen te belangrijker worden kan, naarmate het hoogstwaarfchijnlijk is,,

dat niet alleen ijzer, waarvan zij overvloedig voprzien zijn, maar lood,.

toper, en welligt zoutbronnen in dezelve zullen gevonden worden.

De Heer waüters , gedurende veeljarigen arbeid met een ongeloofe-

lijk geduld ten einde gebragt hebbende den Index Fontium , e quibus.

lUustris LiEUTAUD in historia sua anatomico - medica obfervationes fimi-

fit, bood dit uitgebreide Werk der Klasfe aan. Zij ontving het met

welgevallen en bewonderde de naauwkeurigheid van haar geacht Mede-

Kd. Een ieder, die het werk van lieutaud raadpleegt, ondervindt

het onaangename, van de fchrijvers, die hem ten dienlte ftonden, niet.

200 aangehaald te vinden , dat men volgens zijne aanwijzing tot de oor-

ipronkelijke bronnen zoude kunnen opklimmen. Het zoude daarom bij

eene nieuwe uitgave van lieutaud's werk hoogstbelangrijk zijn, het-

zelve van dergelijken index te voorzien.

Onder den geleerden arbeid, waaraan de Klasfe door hare Leden

werd deelachtig gemaakt, moet ik nog melden eene rcdcyoering vaa

dicnzelfden Heer, uitgefproken ter gelegenheid van de uitdeeling der

gedenkpenningen door Zijne Majefleii gegeven, en toegewezen aan

de Koepok • Ifienters , welke in de Provincie van Oost- Vlaanderen

het ^rooiit getal kinderen zonder bejooning gevaccineerd hebben,.

-: Wiif-
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Wijlen ons geacht Medelid keyser bood haar aan , Refuhaten vit

di Waarnemingen der Zon - Eclips van den ^den September des jaars

l8so.

De Heer sandifort gaf zijne ontleding der fpieren van de onderkaak

bij een Felis Pardus , en begeleidde haar met vier (lel leekeningen.

Van beide laatstgenoemde Verhandelingen en van vroeger ingezonde-

ne, doch tot heden niet beoordeelde ftukken, ftel ik mij het genoegen

voor, in een volgend Openbaar Verflag uitgebreider melding te kunnea

maken.

Van lieden , door geenen titel aan het Koninklijk • Nederlandfche In-

ftituut verbonden , ontving de Klasfe vijf Verhandelingen

;

«.Ie eerfte van den Heer willemsen de kessel , onder den titel

:

Uistoire et thioric phyfique du monde , welke echter , na behoorlijk

onderzoek, bevonden werd, zoo geheel af te wijken. van hetgeen men

nit vroeger verkregene kennis daarvan geleerd heeft, en gebouwd op

zulke losfe gronden en gewaagde ftellingen, dat de Klasfe zich gedron-

gen vond, dien Heer met terugzending zijner Verhandeling, liiervan op

de voegzaamfte wijze kennis te geven.

de tweede behoorende aan den Med. Doctor sALOMaN, behelst de

waarneming van eene Zwangerheid in de buis van Falloppius.

Het oordcel van Heeren Gekommitteerden komt hierop neder:

dat, hoezeer de Waarnemingen omtrent de Zvvangerhcid in de

eijerdokken en buizen van Falloppius zeer menigvuldig zyn, en ook

meest alle reeds door twee Leden der Eerfte Klasfe , de Heeren kluys*

KENs en THOMASSEN A THUEssiNK zi-jn aangetcekcnd , deze welgefchre»

vene waarneming in vele opzigten de aandacht van het Inftituut ver-

dient . om onder zijne werken , als een bijvbegfel en bevestiging van de

voorgaande Verhandelingen, opgenomcu ie woraen.

F 3 de
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'" de derde bevat de omrchrijving eener teekénlng, Vöofflcllende eên

^aterwerkmig , waarbij het water vracht en dragt tevens is, waarop

de inzender, zijnde de Heer c. schotel te 's Gravenhage , liet goed-

vinden der Eerfte Klasfe traclit te vernemen.

'de vierde, van deri Heer Ingenieur beyerink, beflaat in een uitge-

breid onderzotk in hoe verre de tot hiertoe voorgedragerie thiorien ,

omtrent de beweging des -waters , in kanalen op de Vermogens der

Rivieren , welke het Noordelijk Gedeelte der Nederlanden doorftroo'

Wih^'toefasfelijk zijn,

de vijfde van den Heer a. van wognum te Enkhuizen, eene Memo-
rie over het vóórkomen van het roesten der ijzeren bonten onder de

Hépe're dubbeling van Schepen, bcflemd voor de vaart naar Oost- of

West- Indien.

Als zesde ftuk moet ik melden de afteekening van een werktuig,

iievens deszelfs verklaring, betgeen zou moeten dienen, om door de

breedte de lengte op zee wiskunftig te bepalen , medegedeeld door den

Heer willemsen.

Dit laatfte ftuk werd bevonden niets te bevatten , hetgeen niet reeds

voor lang algemeen bekend was, doch waarfchijnlijk aan den Voorftel-

ler, als geheel vreemd aan het beroep der Zeevaart, nieuw is toege-

fchenen. Zijne vermeende vinding beftaat in niets anders, dan in de

bepaling der lengte door middel van een horologie, waaraan de Klasfe

geene bijzondere verdienften heeft kunnen toekennen.

Volgens aangenomen gebruik , zou ik mij hehooron te onthouden van

de vermelding van Boekgefchenken , welke der Klasfe zoo onderfchei-

denlijk werden aangeboden. Onder deze echter mag ik niet verzwijgen

die enkele, welke haar door het Gouvernement zijn toegezonden, met

het vertaoedelijk doel, om hare aandacht op de onderwerpen, welke

daarin behandeld worden, meer bepaaldelijk te vestigen. Straks noemde
'-' ik
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iK^^elfs een- werk, waarbij dit doel door het Gouvernement flellig wa»

uitgedruict.

Minder fteliig bleek zulks bij den ontvangst van een Vertoog des

Heeren b. wanschaft te Berlyn , over de Kwadratuur des Cirkels

,

nevens een model, zullende aantoonen de mogelijkheid, hoe een cirkel

in een kwadraat kan veranderd worden.

Even weinig bij den ontvangst van een Werkje over de middelen,^

om gebouwen, •en bijzonder die van zoodanigen bouwtrant, als in de

Rusfifche Gewesten gebruikelijk is , voor brand re bewaren , zijnde den

titel van dit boekske: Neues und bewiihrtes vorzüglich bey Strohda-

chern und hölzernen gebiiuden anwendbares der Witterung widerftehen--

des Schuzmittel vor Feuersgefahr für den Landbewohuer , von

J. H. ZIGRA 1822.

Na aan Zijne Majefteit, op wiens last de Klasfe met deze werkje»

was begitrigü, haren eerbiedigen dank te hebben doen overbrengen,,

werd befloten, de Leden uit te noodigen tot kennisneming dezer ftuk-

ken, en zij zelve, ter gemakkelijker inzage, op het Bureau des Infti-

tuuts geplaatst.

Hiermede zou de Klasfe meenen te kunnen befluiten , zoo ziJ met

nog het oordeel moest kenbaar maken over de Verhandelingen, welke

bij haar in antwoord zijn ontvangen op fommige der Prijsvragen, ver-

vat in het laatstvoorgaande Programma.

Zij zal hetzelve opnemen in hare Prijs -Uitfchrijving over den i*rs

1823, en alzoo aan Uwe aandacht voordragen.

PRUS-



PRIJS-ÜITSGHRIJVING
DER

EERSTE KLASSE
VAN HET

KONINKLIJK-NEDERLANDSCHE INSTITUUT VAN
WETENSCHAPPEN, LETTERKUNDE, EN

SCHOONE KUNSTEN.

'Aangekondigd in hare Openbare Vergadering , den ^6fi*' Augustus iSaj.

jje Eerfte Klasfe van het Koninklijk- Nederlandfche Inftituut van

Wetenfchappen , Letterkunde , en Sclioone Kunden , brengt ter kennisfe

van het Algemeen, dat zy op de Prijsvraag, door haai voorgefteld in

den jare 1819 en herhaald in het Programma van den 19'ien October des

jaais 1821, heeft ontvangen één antwoord, gefchreven in de Hoogduit-

fche Taal, onder het motto:

Hypothefis fihi ipfi et legibuf naturae confentanea'

magnam hai>et excufationem et commendationem,

Dfi Vraag luidde:

„Vermits, niettegenllaandé den uitmuntenden arbeid van l. euler,

„(Meni. de 1'Acadéraie de Berlin, Tom. XIII en XXH), vau biot,

„(Journal de Phyfique, Tom. LIX) en anderen, de theorie der mis-

„ wijzingen en hellingen der magneetnaalde , en vooral de algemccne pe-

„riodieke veranderingen der eerstgemelde , niet is tot volkomenheid ge-

„bragl, -wordt gevraagd: 1".. eene algemecne en op goede en duidelijk

„uitgelegde gronden gevestlgae formule, om de rigtiug en helling te

„be.
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», bepalen, welke Magneetnaalden, over de oppervlakte eener fpheer

„ verfpreid , znllen moeten aannemen , indien er binnen die fpheer een

„ magneet geplaatst is , wiens as , (of asfen , indien het noodig geoor«

„deeld wordt, er meer dan eenen aan dien magneet toe te kennen) eene

„ bepaalde rigting heeft ten opzigte van den as derzelve fpheer , etl

„ wiens polen , wat derzelver krachten betreft , in eene bepaalde rede

„tot elkander liaan. 2'. Die formule toe te pasfen op de rigtingen (of

„ miswijzingen) en hellingen, welke de magneetnaalden op de opper,

„vlakte des aardkloots op bepaalde tijden wezenlijk gehad hebben; aan

„te toonen, hoe dezelve uit die formule moeten volgen? hoe de alge-

„meene veranderingen in de miswijzingen ontftaan , en zoo mogelijk,

„welke de periode derzelve is? en eindelijk uit de theorie te bepalen,

„welke de ftaat der miswijzing zijn moet in het jaar 1825, en waar

„als dan op de oppervlakte der aarde de raagnetifche polen zullen

«zijn"

De Kiasfe verlangt, dat, indien de Schrijver mogt oordeelen eenen

magneet, met meer dan twee polen voorzien, te moeten aannemen, de

gronden, waarop die onderfteiling gevestigd is, worden ontvouwd,
en tevens aangetoond worde , dat de rigtingen en de hellingen , zoo als

Zij zijn , niet door eenen magneet , met twee polen voorzien , verklaard

kunnen worden.

De Eerde Kiasfe dit antwoord aan het doel der Vraag getoetst heb-

bende , bevond in hetzelve niets , dan eene befpiegeling , ontleend uit

onbewijsbare {tellingen ; zij mistte in hetzelve vooral die algemeene en

op goede , duidelijk uitgelegde gronden gevestigde formule , welke zij als

voorwaarde gefield had. VA'aarom dan ook de uitgeloofde prijs aan des-

zelfs Schrijver niet kan worden toegekend.

G ^ Dat
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..cDat de Klasfe insgelijks ontvangen heeft één antwoord , onder het

«norto:

Figat humo plantas et amicos irrigat imbres.

viRG. Georg. IV. 114.

op de Vraag;

Daar het zuivel een zeer aanzienlijk voortbrengfel is van eenige

Nederlandfche Provinciën , en daar de Graslanden , waarvan deszelfs

hoeveelheid en hoedanigheid voor een groot gedeelte afhangt, zich

aldaar in zulk eenen verfchillenden toeftand bevinden , dat men dikwijls

in de nabijheid van het voortrefFelljkfte Weideland, zeer uitgeftrekte

,

Vooral zoogenaamde Hooilanden ziet liggen , welke niet dan weinig en

flecht gras opleveren;

zoo wordt gevraagd

:

M welke de oorzaak zij van dit zonderling verrchljnfel , maar vooral

,

„of, en op wat wijze zulke Hechte Graslanden met voordeel zoodanig

„zouden kunnen verbeterd worden, dat daarop meer Vee konde gebou-

wden, en dus ook meer en beter zuivel verkregen worden (*)•"

• He Klasfe bevond, dat, hoewel deze Verhandeling vele goede en le-

zenswaardige aanmerkingen bevat over Graslanden , dezelve echter ge-

noeg-

•'•(•) Uit den inhoud dezer Vraag blijkt van zelve, dat de Klasfe geene

^Woote befpiegelingeii , noch afgetrokkcne redeneringen verlangt. Diegenen

,

welke naar den. prijs willen dingen, zullen hunne nellingen op eenc der be-

doelde landftreken moeten toepasfen , bij gevolg de plaatfclijke gefteldheid ge-

heel en al in het oog houden , en daarbij naauwkeurige berekeningen voegen

,

welke blijken op ondervinding gegrond te zijnj
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noegzame blijken draagt van gefcbreven te zijn door eeneri Landbouwer,

onbekend met de Nederlanden , vooral met hetgene tot derzelver Noor-

delijke Provinciën betrekking heeft, misfende daarenboven die naauw-

keurige berekeningen, welke uit de ondervinding ontleend beljooren te

zijn.

Waarom aan derzelver Schrijver het uitgeloofde eermetaal niet kan

worden toegekend.

De Vraag wordt op nieuw voorgefleld, om beantwoord te worden

vóór den eerden Maart des Jaars 1S25.

Dat einde^k nog ontvangen is één antwoord, onder het motto:

Natura ducc errari nullo modo potest,

öp de Vraag

:

Daar de dagelljkfche ondervinding , een groot aantal befchrevene

waarnemingen , en vele verzamelingen van ziektekundige voorwerpen

leeren , dat de ontaardingen , waarvoor de zelfltandiglieid der beenen

vatbaur is, zeer verfchillendc en menigvuldig zijn , terwijl de kennis

dezer ontaardingen een zeer gewigtig punt daarfielt voor de Heelkun-

de , en men intusfchen tot heden geene voldoende befchrijving heeft

van het bijzonder karakter van elk derzelve , zoo betrekkelijk de on-

dcrfcheidene wijze , waarop de beenzelfllandigheid door verfchillende

oorzaken kan beledigd worden , als betrekkelijk de teekenen , welke

ieder derzelve kenfchetfen, zoo wordt gevraagd:

„ Welke zijn de ziekelijke ontaardingen , waarvoor het beengeftel vat-

„baar is? Door welke oorzaken kunnen dezelve worden te weeg ge-

„bragt? Welk is het karakter van elke bijzondere ontaarding, zoo be-

„trekkelijk het uitwerkfel van de ziekte op het been, als betrekkelijk

„de leekenen, die ieder verfchillende beenziekte ter ondeifclieiding,

^gedurende hét leven des lijders, oplevert?"

I** Ga De
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De Klasfe in deze Verhandeling niets meer vindende, dan hetgene in

de meeste heeljjundige werken, ja zelfs in fommige handboeken volle-

diger wordt aangetroffen, oordeelt , aan derzelver Schrijver de uitge-

loofde gouden medaille niet te kunnen toewijzen. Zij hangt dezelfde

Vraag voor , ter beantwoording vóór den eerften Maart des Jaars 1825.

Geen antwoord ontvangen hebbende op de Vraag:

Daar het eene algemeene Natuurwet is , dat alle ligchamen , zoo

vaste , als vloeibare en luchtvormige , bij vermeerdering van warmte

uitzetten of ijler , en bij vermindering van dezelve inkrimpen of digter

Worden, en intusfchen uit ontwijfelbare proeven van gilpin (i)'» ^^

FEVRE GiNEAu (a) , TRALLES (3), en anderen bekend is, dat het wa-

ter zijne grootiie digtheid heeft bij eene warmte van 39 i 40 graden,

volgens den Thermometer van fahreniieit; zoo vraagt men:

„!•'*. Naar de natuurlijke oorzaak van dit verfchijnfel?"

y,i°. Welke toepasfing daarvan te maken zij op andere vJoeiftoffen
?**

ff
3*. Of, en in hoeverre deze , of fommige derzelve , en , in dat

y, geval , welke dezelfde merkwaardige eigenfchappen bezitten ?"

heeft zij bedoten , dezelve op nieuw voor te ftellen , om beantwowd

te worden vóór den eerften Maart des Jaars 1825.

Voorts herinnert de Klasfe aan de Prijsvraag, door haar in den jare

1819 uitgefchreven:

Na.

(1) Philofoph. Transact. 17P4, Part. II.

(2) Rapport fait i rinflitnt National, Ie izp Prairéal, An 7, par J. h. van
«WINDEN, pag. 44.

(3^ GiLBERT, Annalen der Pbyfik,Jahrgaiigi 8 •z, n*. ii, pag. 25penx(ïU
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Nadien de kennis der vlekken van de Zon nog niet volledig genoeg

is, om den tijd der omwenteling van de Zon om haren as, den lioek

van haren Aequator met de f^cliptica, en de ligging der knoopen met

eene genoegzame naauwkeurigheid te bepaJen , wordt gevraagd r

„Een genoegzaam aantal zeer naauvvkeurige waarnemingen, hetzij

„reeds bekende waarnemingen, hetzij, en vooral nieuwe en opzette,

„lijk, om aan het oogmerk der Klasfe te voldoen, in het werk ge-

aftelde waarnemingen, om uit derzelver vergelijking en juiste bereke-

„ning den tijd van de omwenteling der Zon om haren as, de helling

„van den Aequator der Zon op de Ecliptica, en de plaatfen der knoo»

^,pen naauwkeuriger , dan tot nu toe gefchied is, te bepalen."

Om insgelijks beantwoord te worden vóór den eerden Maart des jaars 1825.

Voor de beantwoording van elk dezer Vragen looft de Eerfte Klasfè

van het Koninklijk- Nederlandfche Inrtituut van Wetenfchappen , Letter-

kunde en Schoone Kunften , uit eene gouden medaille , gefchroefd op den

ftempel des Inftituuts, ter innerlijke waarde van Vijfhonderd Guldens.

De ftukken, welke naar eenen prijs dingen, zullen in de Nederland-

fche, Franfche, Latijnfche, Engelfche, of Hoogduitfche Taal, maar met

de algemcene Italiaanfche Letter gefchreven moeten zijn, en aan den

Vasten Sekretaris der Eerfte Klasfe vrachtvrij bezorgd worden.

Tot deze uitgeloofde prijzen worden alle Geleerden, zonder onder-

fchcid, uitgenoodigd , met uitzondering alleen van de Leden der Klasfe,

als welke van alle mededinging worden uitgefloten : onder welke bena-

ming echter noch de Buitenlandfche Geasfocieerden , noch de Korres»

pondenten begrepen worden.

De in te zenden ftukken moeten met eene andere hand , dan die van

den Auteur gefchreven zijn , zonder naam j maar de kwaliteit en woon-

plaats des Auteurs zullen gefteld moeten zijn in een afzonderlijk verze-

G 3 geld
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geld papier, tot opfchrift dragende dezelfde fpreuk, of hetzelfde kenne-

lijk teeken, waardoor de Verhandeling, waartoe het behoort, onder-

fcheiden is.

De uitwijzing der prijzen zal plegtig aangekondigd worden in da

Openbare Vergadering des jaars 1825. Zij zal voorts algemeen gemaakt

worden in de Binnen- en Buitenlandfche Tijdlchriften , waarin deze

Uitfclirijving geplaatst of vermeld wordt.

De bekroonde Verhandelingen blijven het eigendom der Eerfte Kiasfe

van het Koninklijk -Néderlandfche Inftituut van Wetenfchappen , Letter-

kund'e , en 'Schooné Kunden. Het zal den Schrijver of Schrijvers niet

vrijflaan , hiervan op- eenigerhande wijze door den druk gebruik te ma-

ken , ten zij de Kla^fe daartoe liarc toeflemming geve.

De niet bekroonde fiiikken zullen, op begeerte der inzenderen , tevens

met de belloten naam briefjens aan. zoodanig perfoon of adres te rug ge-

zonden worden, all-^^g zullen verkiezen , mits dit , zonder eenige kos^

ten der Kiasfe, binnen een jaar na de uitwijzing verlangd en dit adres

opgegeven worde ; doc'i zal het verzoek ohi teruggave moeten verzeld

gaan van behoorli'k bewijs van regt op het fluk.

kin'gevalle geene teruggave van e<en -niet'.bekroond ftuk verlangd mógt

worden, of da evengemelde • vereischten daar niet bij waren in acht ge-

nomen, zal men de befloten naambriafjens ongeopend verbranden , en

de Hukken zelve bewaren , om te dienen, als bevonden zal worden te

behooren.

In naam der Eerde Kiasfe voornd.

' G. V R O L I K

,

Sekretaris.

Vervolgens betrad de Heer g. moll het Sprcekgcfloelte , en droeg

voor de iiavolgende. 'f

RE-
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OVER

J. H. VA N S WIND E N.

z00 even werden wij , door den Voorzitter dezer Klasfe , opmerkzaam^

gemaakt op de fmartelijke verliezen, welke zij federt hare laatfte open-

bare Vergadering heeft geleden. Doch ook zonder deze herinnering, is welligt

heden niemand onzer dit Gebouw binnengetreden, zonder te bedenken,

dat wij het achtbaar gelaat van Hem , aan wien de Wetenfchappen , het

Vaderland en dit Inftituut zoo vele verpligting hebben , niet meer in

ons midden zullen aanfchouwen. Met regt verwacht Gijlieden dan ook

van hem , die heden geroepen is , om tot U het woord te voeren , dat

hij fpreken zal van dat eerwaardig Medelid , wiens verfcheiden , fclioon

in eenen gevorderden ouderdom , nog een zwaar verlies mag' geacht

worden; van Hem, wiens leven, geheel der Wetcnfchap en het Vader*

land gewijd , den nationalen roem bij vreemden en inlanders krachtdadig

heeft geliaudhaafd.

Ik zal dan pogen, Geachte Toehoorders, een ruw tafereel" op te
r

hangen van de wetenfchappelijke verdienften van Uwen eerflen Voor-

zitter, jEAN HENRi VAN swiNDEN. Dc Vermelding van zijn' lof zou-

de zeker ecne waardige taak voor een' meer ervaren Spreker hebben

Q]3^elevcrd. Niemand is gewis meer overtuigd van de "moeijelijkheid,

om



C 56 )

om volkomen regt te doen aan zijne verdienflen, doch aan den anderen

kant kan ook niemand meer doordrongen zijn, dan ik, van het gevoel

der eenvoudige grootheid van den Man , wiens gemis wij nog lang zul-

len betreuren.

Vergeeft het dan aan den leerling , indien de bewustheid zijner zwakke

krachten hem niet te rug heeft gehouden, om aan de nagedachtenis

van zijnen beroemden Leermeester eene geringe, doch hartelijke hulde

toe te brengen, en hoort met toegevendheid zijne kunflelooze voordragt.

Het is eene merkwaardige bijzonderheid in de Letterkundige Gefchie-

denis van dit Land, dat, federt newton's hervorming der Natuurkunde,

bijna altoos een groot en voortreffelijk man , in dit vak , gebloeid heeft

in ons Vaderland, zoodat wij, van dien tijd af aan, op eene onafge-

brókene reeks van uitmuntende Natuurkundigen kunnen bogen, die on-

zen roem hebben bevorderd en uitgebreid.

Het was immers 's gravesande, die het eerst, op het vaste land van

Europa, de leer van newton in de gehoorzalen deed doordringen (i).

De Leydfche Hoogefchool was het middelpunt , waaruit zich die leer

naar andere befchaafde Landen vcrfpreidde , en alom de fielfcls van

CARTESius deed verbannen.

Naast 's GRAVESANDE , ontmoetcn wij musschenbroek, die alle

de deeleh der Natuurkunde uaauwkeurig doorzoekende , haar door eenen

fchat van waarnemingen en proeven verrijkte , en door zijne lesfen voor

elk toegankelijk maakte.

Nog grooter nut ftichtte welligt lulofs , die de zeld;^ame gave bezat,

om zijnen rijkdom van kennis toe te pasfen op zulke onderwerpen

,

waarbij de Maatfchappij een meer dadelijk en onmiddellijk belang heeft,

en die misfchien nog grootere dienften, dan zijne treffelijke Voorgangers,

aan dit Land heeft bewezen (2).

De vierde in die edele rij is van swinden. Hij heeft het loffe-

lijk
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lijk erfdeel zijner Voorgangers met fchatten verrijkt, en hetzelve ver-

meerderd aan de nakomelingfchap overgegeven.

Gelijk 's GRAVESANDE , verfpreiddc hij de wetenfchap door nuttige

leerboeken en grondige lesfen. Misfchien met meer volharding, en ze-

ker met fijner oordeel , dan musschenbroek , bleef hij eene reeks

van jaren, een uitmuntend waarnemer van de mcrkwaardigfte Natuur-

verfchijnfels. En in. bewezen dienden aan de Regering en aan het

Vaderland , behoeft hij voor lulofs , zijnen -voortrefFelijken Leermeester,

niet onder te doen. Eindelijk het mogt hem gebeuren, aan vreemden

op liunnen eigenen bodem , de trefFelijkfte blijken te geven van zijn ver.

nuft, geleerdheid, en onder zoo vele beroemde mannen met luister te

fchitteren.

Die uitmuntende geestvermogens , die wij in latere jaren , en tot aan

zijn einde toe bewonderden , ontwikkelden zich reeds vroeg in vak

swiNDEN (3).

Den ouderdom van 13 of 14 jaren bereikt hebbende, behaagden hem

die boeken het meest , wellce over Aardrijks- en Wiskunde handelen.

Hij Ichepte behagen in het zamenftellen van werktuigen, het ontleden

en weder in elkander zetten van horologien , en gaf alle blijken van

vluggen geest , rterk geheugen en vaardige leerzaamheid.

Na ecnigen tijd op eene fchool in den Haag te hebben doorgebragt, ge-

noot hij het huisfeiiik onderwijs van een kundig Vader, Mr. philippe van

SWINDEN , Advokaat voorden Hove van Holland Onder .iiens geleide , en dat

van zekeren glassius , oefende hij zich in de Latijnfche en Franfche Talen

,

en andere kundii^heden ,die hem den weg tot hooger ftudiën zouden ope-

nen (4). Jean jacques blassiere , met lof door wisliundi e werken

bekend, gaf hem drie jaren lang oncJerwijs in de begiufelen der VVis-

en bterrekunde. Maar fpoedig ftrecfde de vlugge jongeling zijnen mees-

ter op zijde, en noodzaakte dezen, hoewel te vergeefs, alle krachten

in te fpannen, om zijnen Leerling bij te houden (5).

H In
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•.In 1763, bezocht liij -de Leiidfche Hoogefchool , met oogmerk om zich

volgens de begeerte zijn's vaders in de regten te oefenen, Doch van

sw'iNDEN \Vas beftemd om in een ander vak uit te munten. Hij nam

dan wel de lesfen waar, die dour de Profesforen in de regten wierden

gegeven, doch te gelijk maakte hij gebruik van het onderwijs van die

Hoogleeraren, welke wetenfcSiappcn, die meer in zijnen fmaak vielen,

behandelden. Gelukkig vond hij te Leijden den beroemden wiskundi-

gen HENNERT , die zich toen alJaar als bijzonder onderwgzer ophield.

Deze was juist de leermeester die in flaat was , om van savinden op den

koninklijken weg te geleiden, waar langs men in de Natuurkunde alken

tot wezenlik grondige kennis kan geraken. Spoe iig werd nu de diffe-

rentiaal-en integraal -rekening bij de hand genomen, en vlijtig beoe»

fend. Het heugt mij den tachtiirjarigen hennert , met de hem eigen

levendigheid , te hebbeu hooren verhalen , welke fnellc vorderingen van

swiNDEN gemaakt bad. En van swinden fprak nimmer dan met dank-

bare erkentenis van henneült , dien hij gewoon was , een man der

viannen te noemen.

. Dit zoo nuttig onderwijs duurde echter flechts vier maanden , toen

HENNERT naat Utrecht wierd beroepen. (6). De toefland van zaken

destijds aan de Leijdfche Hoogefchool was zoodanig, dat erin het geheel

geen onderwijs in de Wiskunde, door Hoogleeraren, wierd gege-

ven.- (7). Van toen af aan was van swinden zijne verdere vorderin-

gen , in dat vak , aan zich zelven alleen verpligt , en dat dezelve toen

reeds aanmerkelijk waren , bli kt uit zijn Disfertatie over de Aantrek-

kingskracht, fta het verdedigen van welke hij, in, 1766, den graad van

Doctor in de Wijsbegeerte verwierf, ra een verblijf van ilechts drie

jaren aan de Akademie. liet aantal lesfen, welke hij in dien korten tijd

bi.wooude, gctu'gt van zijne overgroote vlijt.

Belialve zijne Juridifchc Collegicën, die hij echter, eens Candidaat la

de Wijsbegeerte zijnde,, in 1765 , geliecl liet varen, hoorde hij de Jesfen

van
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van LULOFS en van allamand , over de Wijsbegeerte en Natuurkun-

de , van BERNAUD ALBiNUS , ovci' de Anatomie , van bernard sieg-

FRiED ALBINUS, over de Pliysiologie , de Botanie bij van royen,
maar boven allen , beliaagden hem de lesfen in de vScheikunde van

GAUBius , wiens uitmuntende trant van onderwijzen hij ten fterkften

bewonderde. Hij heeft naderhand dikwijls betuigd, dat indien hij zelf

in de kunst van onderwijzen was geflaagd , hij dit grootendeels

aan het voorbeeld van gaubius was vcrfchuldigd. Doch boven

alle deze openbare lesfen genoot hij het onfchatbaar voordeel vail

in zijnen moederlijken oom. Mr, pierre tolosan (i!), een' vriend en

leermeester aan te treffen. Deze uitmuntende man, die zich te Leijden,

geheel aan de beoefening der VVijsgebeerte en Letteren wijdde, beminde

VAN swinden als zijnen zoon, en fchepte behagen, in de voortreffe-

lijke vermogens van zynen Neef, door dagelijkfche lesfen te ontwikke»

len. Hier was het, dat de fmaak van van swinden voor oude en

nieuwe Letterkunde, befchaafd en geleid werd. Hier was het, dat zijn

aanleg tot wijsgeerig onderzoek , verllandig werd befluurd, en tot nutte

voorwerpen geleid. Hier volmaakte hij zich in de kennis der Franfche

Taal , waarin hij zich , rcetls in het ouderlyk huis , had geoefend , en

wanrin zyne buitengewone bedrevenheid hem naderhand zoo menigmaal

is te fiade gekomen-

In latere dagen , beklaagde hij zich menigmaal , toen de beoefening der

Teekenkunde verzuimd te hebben. Menigmaal had hij gelegenheid om
het gemis te gevoelen van eene kunst, zoo noodzakelijk voor allen, die

hunne denkbeelden aan anderen moeten mededeelen. Hij zorgde dan
m

ook . dat zijn te vroeg getlorvcn zoon en kleinzoon in het teekenen ge-

oefend werden, en niet zelden hadden deze de gelegenheid, om hunnen

Vader en Grootvader , in dit opzigt van veel dienst te zijn.

De roem zijner bekwaamheden, van zijne fchranderheid en werkzaara-

H 2 held,



heid, deed hem reeds, toen in den jeugdigen leeftijd van twintig jaren,

waardig Iceuren , om een Akadcmifclien leerdoel te vervullen. De

Raadpenfionaris van bleiswyr , die zelf blijken had gegeven van aan-

leg en bekwaamheid in de Wiskunde , bewerkte , toen brugmans de

Vader, van Franeker naar Groningen vertrok, dat van swinden in

deszelfs plaats werd geroepen, om de Wijsbegeerte en de Natuurkunde

te onderwijzen (9).

Hier bevond zich nu van swinden geheel op zijne plaats. Nu

kon hij zich eeniglijk en alleen aan zijne geliefde oefeningen overge-

ven, en zijnen reeds rijken voorraad van kundigheden vermeerderen,

tot dien fchat van geleerdheid en kennis, waardoor hy gewis boven de

meesten zijner tijdgcnooten heerlijk heeft uitgeblonken.

• Niet zelden ondervindt men, dat jongelingen , na eerst de grootfle

verwachting van zich te hebben doen koesteren ,
plotfeling in hunne

vaart blijven fiilftaan, geene verdere vorderingen maken, vooral wan-

neer zij eenmaal een' ftand in de maatfchappij verkregen hebben, en

eindelijk van lieverlede in nietigheid wegzinken. Niet zoo de wakkere

van swinden. Hij wist dat Akademietyd, hoe wel befleed , flechts

de voorbereiding is tot aanhoudende ftudicn. Hij was overtuigd, dat

niemand hopen moet, in de Natuurkunde wezenlijk uit te munten,

zonder tevens een goed Wiskundige te zijn.

Wij hebben gezien dat de inrigtingen , te Leyden , toen ter tijd , niet

van dien aard waren, dat Wiskundigen 'er een volledig onderrigt kon-

den bekomen. Hij befloot dus , te Franeker , zich met de borst op de

Wiskunde toe te leggen, en deed dit met een ijver, die fcliier on-

matig mag genoemd worden, dewijl zijne gezondheid dreigde, door de-

zelve ondermi,ind te worden (lo). De fraaak voor de beoefening van de

Schriften van euler , had hij vvaarfchijnlijk door de lesfen van hennert

verkregen, hij voegde er de meest beroemde Schrijvers vau dien lijd bij,

doch
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doch vooral befleedde hij zijne uren aan de beoefening van een der

fchoonfte werken , die immer zijn gcfchreven. Ik meen de Principia

van NEWTON, die hij fchier nimmer uit de hand lag.

Van deze zyne Wisliundige oefeningen vinden wij blijlcen in een zij-

ner eerfle fchriften. Hij leverde namelijk , bij de Haarlemfche Maat.

fcliappij een nieuw bewijs in van het beroemd voordel van newton,
onder den naam van het bimmium bekend, hetwelk dan ook in de

werken dier Maatfchappij is gedrukt.

Doch niet enkel eigen roem , maar vooral de vorderingen van zijne

talrijke leerlingen bedoelende, begon hij, reeds in het eerfie jaar, na het

aanvaarden van zijn ambt, ftellingen uit te geven over allerlei onder-

werpen van Wijsbegeerte en Natuurkunde, die hij vervolgens door zijne

leerlingen openlijk deed verdedigen. Deze Cogitationes de variis Vhi'

lofophiae Capitibus ^ dragen blijken van de overgroote kennis, toen

reeds door> hem verkregen , en wijzen te gelijk aan , den gang , welken

zijne nudien hielden. Wijsbegeerte, Wis- en Natuurkunde gaan hierbij

hand aan hand , en bieden elkander hulp , en vooral blijkt er uit , hoe

diep liij in den geest van newton, dien hij boven alles vereerde, was

ingedrongen.

Terwijl hij dus zijne eigene kundigheden geftadig door aanhoudende

oefening vermeerderde, en dezelven aan talrijke leerlingen mededeelde , ver-

wierf liij door eigene onderzoekingen , in vele deelcn der Natuurkun-

de, door geheel Europa den roem van een der naauwkeurigfte en

fchrandcdle waarnemers van zijnen tijd te zijn. Vooral heeft hij

zich bezig gehouden met die waarnemingen , welke de afwijking der mag-

neetnaald, het noorderlicht, en de mctereologie betreffen. Het navor-

fchen der geheimzinnige wetten van electrifche krrcbten hield toen de

aandacht bezig van vele Natuurkundigen , door franklin op dit fpoot

gebragf. Is er tusfchen deze , en die krachten , welke de rigting van de^

magneetnaald wijzigen , eenig verband , of beftaan beiden o;iafhankelijk

li 3 van
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van eikander. ? Aan het oplosfen dezer vraag befleedde ^van swIndsn ,

op wien reeds toen het Vaderland roem droeg, alle zijne krachten, en

tallooze proefnemingen wierden of uitgedacht of herhaald. Een gedeelte

van het huis , hetwelk hij bewoonde , bleef tot deze proeven' afgezon-

derd. In den tuin , buiten den invloed van het ijzer der gebouwen

,

was de magncetnaald geplaatst , wiens afwijkingen , gedurende tien ja-

ren , elk uur, werden waargenomen. Zes jaren lang, werd ook de baro-

meter en thermometer, elk uur van den dag, opgeteekend , en vervolgens

Vijf malen daags. Een bijzonder vertrek , in het hovende gedeelte van

Bet huis, dieiide , om het Noorderlicht waar te nemen. Zijne vrienden,

leerlingen (ii), huisgenooten
,
ja zelfs eenc dienstbode vervingen hem,

in zijne afwezigheid. En dus werd door een enkel man reeds toen

,

dat geene vcrrigt , waartoe zich, in onze dagen, in Frankrijk ^ in DiHtsch-

land en in Engeland , vele waarnemers verecnigen , welke , door verdee-

ling van het werk, ten uitvoer brengen ,• hetgeen zij oordcelen, dat voor

een enkel perlbon op den duur onmogelijk is.

Van die waarnemingen , door hem met zoo veel vlijt in het werk ge-

field, deelde hj de uitkomften fomtijds aan het publiek mede, door

verhandelingen, geplaatst in de fchriften van de berocmdfte Maatfchap-

pijen van Europa, ^kn vindt dezelven in die van de Akademie van

Parijs, in de Philofophical ïransactions , in die van de Akademien van

Turin, van Berlijn, van Brusfel en van Petersburg. Sommigen plaatfle

hij in het Journal de Phyfique, of het Journal des Savans. En eene

nitgeflrekte briefwisfeling , die hij onderhield met Geleerden van bijna

«Ue Natiën , verfpreidde wijd en zijd den roem zijner fchrandcrhcid en

geleerdheid. Zulk eene briefwisfeling onderhield hij onder anderen met

Charles bonnet, spallanzani, cotte, bertholon de s. la-

zare , th0uret , sennebier. , de saussure , jan albert euler ,

wiLCKE, in lateren tijd met lalande , met delambre , la place,

BALBO en anderen.

De
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Pen ftrengen winter van 1776 befchreef hij in een afzonderlijk werk»

gelijk hij in een ander de nietcreologifche waarnemingen jnededeelde ^

van 1771 tot 1778, te Franekcr geda;an. In deze briefvvisfeling entio

het opfiellen der meeste werken, door beim te Franeker uitgegevert*

kwam ht m vooral zijne grondige kennis der Franfche taal te pas. Zij-

ne Verhandeling over de vergelijking der Thermometers befchouwt

men buiten "siands als een klasfick ftwk over deze (lofFe. Nog onlang»

ondervond ik ten mijnen. koste,.'hoezeer. deze werken vin van swin»

DEN elders geacht worden en bekend zijn. Bij gelegenheid van eene

waarneming van den voorbeeldeloos lagen barometerfland , van Decem-

ber J821, bragt mij de duitfche Natuurkundige gilbert, onder het

ong, dat bij deze gelegenheid de fchriftcn van van swinden hadden

behooren ragedagen te worden , en hij ontleent vervolgens uit dezen

riiken fchat , eene menigte waarnemingen , die over het bedoelde onder*

werp het helderde licht verfpreiden (12).

Even gewigtig , als zijne Schriften over Metercologifche onderwerpen,

zijn die , welke de magneetkracht behandelen. Nergens vindt men een

grooter aantal proeven over deze kracht, dan in de uitmuntende Latijn-

fche Verhandeling, door hem daarover uitgegeven. Het is een bijzon*

der kenmerk van de schriften van van swinden , dat hij nimmer aan-

ving, eenig onderwerp te behandelen, zonder hetzelve eerst van alle

kanten béfchouwd, en er alles over gelezen te hebben, wat hij er van

inden kon. Daarom zijn alle zijne Schriften met eene grondigheid

opgelleld, die doorgaans niets te wenfchen overig laat. Hij houdt zich

niet te vrede, met enkel het punt, waarover hij fprcekt, op re helderen, hij;

geeft meestal de gcfcliiedenis der meeningen en ontdekkingen, in diezelfde

zaak. van den aanvang af aan gedaan. Dus was er welligt geen Natuur-

kundige in Europa meer dan hij bekend met alles, wat de behandeling-

der Magneten, derzclver wapening, verfterking, het vervaardigen van

Kunst -magneten, het ftrijken van Naalden enz. betrof. De Verbande-.

lin-
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Kngen en Lesfen , door hem over die onderwerpen gehouden , bevatten

altijd eene menigte zaken , die in geene boeken gevonden worden . en

die telkens deden bejammeren, dat zulke uitgewerkte (lukken

niet door de Drukpers bewaard bleven. Toen, in i775'> de Ko-

ninklijke Akademie der Wetenfchappen , te Parijs , eene Prijsvraag uit-

fchreef, over de beste wijze , om de declinatie- naalden te vervaardigen,

op te hangen, en zich te verzekeren, dat dezelven in den magnetifchen

meridiaan zich bevinden , en de wetten der dagelijkCche veranderin-

gen in de declinatie op te geven, was er misfchien geen Natuurkundi-

ge, beter dan hij in ftaat , om de vraag op te losfen. De dubbele prijs

Wierd dan ook , in het volgende jaar , tusfchen hem en den beroemden

couLOMB, verdeeld, en de Akademisten, die zijn antwoord beoordeelden ,

zeggen, dat het ftuk van van swinden zulk een' fchat van waarne-

mingen, op verfchillende plaatfcn van Holland , bevat , als waarvan de ge-

fchiedenis der wetenfchap flechts zeldzame voorbeelden oplevert (13).

Men zoude hier nog kunnen bijvoegen, dat vvelligt in geen ander werk

de historie van het behandelde onderwerp met meer juistheid en ge-

leerdheid wordt uiteengezet C.14). Met ftuk van coulomb is minder

rijk aan waarnemingen , doch het bevat het beginfel , hetwelk nader-

hand meer volmaakt, de zoogenoemde balance citorfion heeft opgeleverd.

Van swinden had in de door hem voorgeflagene naald , meer gelet, om

het zwaarte punt der naald met het magnetisch middelpunt te doen

overeenftemmen. Coulomb had meer acht gegeven op de beweegbaar-

heid der naald. Jammer dat de naald door van swinden voorgeflagen,

nimmer elders is beproefd (15).

Omtrent dienzelfden tijd, fchreef de Bcijcrfche Akademie eene Prijs-

vraag uit, over de overeenkomst tusfchen Electriciteit en Magnetismus.

Kort vóór dat de (lukken op die vraag moesten inkomen , vond hij de

opgave daarvan in een Tijdfchrift, want in December moesten de antwoor-

den te Munchen zyn, en, in October, vernam van swinden de Vraag. De

ce-
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èenige van alle de Profesforen te Franeker liield hij, gedurende een ge»

deelte van het jaar, wekelijks eene 'publieke les, in welke dan een of

ander belangrijk punt der Natuurkunde werd behandeld, bij voorbeeld

de leer der gasfoorten, waarop de proeven van priestley toen ter tijd

de aandacht vestigden. Dus had hy, juist toen hem de Beijerfche

Prijsvraag bekend werd , over de overeenkomst van Electriciteit en Mag*

netismus in publieke lesfen gehandeld. Spoedig werden nu deze le>fen

in den vorm eener Verhandeling overgebragt, welke dan ook de gouden

medaille wegdroeg, en naderhand, benevens nog eenige andere (lukken

over hetzelfde onderwerp , door hem in de meer algemeen bekende Fran-

fche Taal is uitgegeven, liet befluit, hetwelk van swinden uit eigene

proeven en waarnemingen trekt, is, dat er in den toenmaligen ftaat

der wetenfchap geene goede redenen waren, om eene analogie tusfcheH

electriciteit en magnctisraus te veronderllellen , dat, zoo verre men
toen zien kon, de electriciteit geene uitwerking heeft op de afwijking,

helling, aantrekking en mededeeling van krachten van den magneet.

En in dit befluit had hij volkomen regt- Toen waren er geene gronden

voorhanden, om zulk eene overeen!:omst te onderftellen, doch nader*

hand, toen volta ons een nieuw middel ter opwekking der electrici*

teit had doen kennen , en vooral na de fchitterende vinding van

OERSTEDT , hccft men wel degelijk den invloed der electriciteit op de

vcrfchijnfelen van het magnetismus ondervonden. Ondertusfchen is mis-

fchien niemand nader dan van swinden bij de ontdekking dezer wer-

king geweest, indien hij flechts in eene reeks van proeven over dat

onderwerp, met den Rusfifchcn Prins gallitzin en zijn' broeder en

vriend, den Raadsheer Mr. j. p. van swinden, genomen, bedacht ge-

weest ware
, om de elcctrifche ontlading niet door maar over de mag-

neetnauld te laten gaan. Er zijn verfcheidene proeven in het werk,
waarvan ik nu fpreke , in welken eene dunne glasplaat , tusfchen de naald

en den electrifchen geleider gelegd , van swinden ontwijfelbaar reeds

I toen
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toen tot belangrijke en onvervvachtte uitkomtten zoude geleid heb*

i)€n.(i6).

Vroegere Natuurkundigen, musschenbroeic , krafft, aepinus

.en anderen, hadden geleerd dat de magneet het ijzer (lerker aantrekt,

dan een' anderen magneet. Van swinden toonde duidelijk het tegen-

deel , en verrijkte daardoor aanmerkelijk onze kennis van de eigenfchap»

ipen van den zeilfteen C'i?)*

Ik zoude. niet eindigen, indien ik alle de bijzonderheden wilde opnoe-

anen , die van .swinden omtrent het magnetismiis heeft opgemerkt

•tn aan .den dag gebragt. De verzameling zijner waarnemingen blijft

mog altoos eene rijke bron, waaruit elk, welke deze doffe behandelt,

onophoudelijk moet putten. Zoo ontleende de fchrandere Geneesheer

iHALLJi uit dezelve belangrijke daadzaken , welke hem tot nieuwe be«

fchouvvingen over de declinatie van de naald konden leiden (i8)* Ik ge-

loof, niet te veel te zeggen, indien ik in het algemeen beweer, dat wij

het voornaamlle en gewigtigfte , hetv/elk wij van de dagelijkfche veran*

dering in de afwijking van de naald weten, grootendeels verfchuldigd

zijn aan den ijver en aan de fchranderheid van van swinden en van

•wiLCXECi9)-.En wij kunnen een' beroemden Franschen Schrijver van on-

billijkheid niet vrij pleiten , wanneer hij zegt, dat wij deze kennis eenig-

lijk en alleen. aan cassini IV. te danken hebben (20). De. waarnemin-

gen toch van CASsiNiloopenflechts over acht jaren en werden, eenige wei-

DJgÊ reizen i's.iaags;: gedaan , terwijl die>van -van 'SWInden een tijdperk

van 13 jaren bevatten, 'gedurende 10 van welken, de declinatie ieder

uur- van den dag werd waargenomen. Daarenboven gaf cassini zijn

werkje eerst in 1791 .in het licht, toen men reeds lang de periode der

dagelijkfche veranderingen uit de waarnemingen van van -swinden

kwde.

Omtrent den tijd ,• waarin de Verhandelingen over de overeenkomst

y«n elcctriciteiv .fn.DiagnetisBius in het licht verfchencn, maakte de

leei

'\
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leer, welke mesmer ondet den naam van Dierlijk- Magnetismus vêrkoti!'

digde , veel geruchts. V^an swinden behandelde deze ftof in een bijc

zonder ftufc, onder die Verhandelingen uitgegeven. Hij befchouwde

toen reeds , nog vóór dat de beroemde Franfche Kommisfie hun bekend

rapport hadden uitgebragt, het dierlijk magnetismus als eene hersfen-

-fehim , en, in latere jaren, hééft hij niet geaarzeld, openlijk te betuigen,

dat zijne overtuiging daaromtrent onveranderd was gebleven.

Wanneer men de schriften van van- swjnben aandachtig lee^t ,. veci

wondert men zich telkens over zijne voortreffelijke inzigten, aangaande

vele nafporingen in de Natuurkunde. Deze ziine inzigten,. door anderen

later ter bane gebragt , hebben dikwijls uitmuntend aan het oogmerk

beantwoord. Zoo was hij reeds vroeg van gedachten , dat , om het ge»

wigt van een gegeven kubieken inhoud waters te bepalen, men zich van

eenen cilinder, en niet, gelijk tot hiertoe gedaan was, van een' taarling

moest bedienen, Shuckburgh en lefevre gineau hebben beiden,

op verfcliillende tijden, zich met het beste gevolg van de aanwijzing van

VAN swinden bediend (21).

Nog onlangs opperde flaugergues de meening, dat de drukking der

lucl t op den bol van den thermometer het kwik in dezelve, hooger dan

behoort, moet doen rijzen, en dat deze rijzing merkbaar zoude worden,

wanneer de thermometer -buis geopend werd. Ik ben nog niet overtuigd

dat dit gevoelen gegrond zij , doch zeker is het , dat van swinden het-

zelve r,eeds in het jaar 1770 heeft geuit, (aü)

Het tafereel van voorbeeldelooze werkzaamheid toen vanswinden, te

Franeker woonde, is nog niet voltooid. Nog andere belangrijke zaken hiel-

den zijne aandacht bezig. Zoo fchepte hij een bijzonder behagen in de

kansrekening, en de toepasfing daarvan op de politieke rekenkunde,

öp de wet der bav ilking , der fterfte , op de waarde van lijfrenten

enz. Men vindt van deze oefeningen , en van de lesfen , die hij er

I a over
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over gaf, overvloedige blij'ven in zijne uitgegevens overdenkingen

over verfcliillcnde wijsgeerige onderwerpen.

Bij al dit menigvuldige werk, verzuimde hij niet de vorming der

Akademifche jeugd. Het ontbreekt niet aan voorbeelden van Hoogleer-

aren , die , beroemd door eigen arbeid , zich aan het hun opgedragen

onderwijs minder laten gelegen zyn. Niet aldus handelde de wakkere

VAN svviNDEN. Bchalvc zijne gewone lesfen
, gaf hij er, elk jaar, eenige

in het openbaar over gewigtige onderwerpen (23). Zijn huis flond zij-

nen leerlingen dagelijks open , en toen , even als wij hem in later dagen

gekend hebben , was hij immer gereed , om raad , hulp en onderrigt te

geven. Ook , in de Vakantiën , bleef hij aanhoudend deze oefeningen

vervolgen. Het groot aantal van fchoone Akademifche verhandelingen,

onder zijne voorzitting verdedigd , en het aantal uitmuntende leerlingen

,

uit zijne fchool, te Franeker, voortgekomen, getuigen ook in dit op-

zigt , genoegzaam van den goeden uitflag zijner pogingen (25).

Zijn' roem , zoo :^el binnen als buiten 's Lands , vestigde hj dan, gedu-

rende zijn verblijf te Franeker, fpoedig en op vaste grondflagen. Binnen

enbuitenlandsche Akademicn en geleerde Maatfchappijen, rekenden het zich

tot eene eer, hem onder hare leden te tellen, en in geene dezer vereeni-

gingen bleef hij een werkeloos lid-(25) Het fchijnt thans moeijelijk te bepalen

,

aan welke oorzaken het moet toegefchrcven worden , dat zijne beroe»

ping, naar Leyden , die elk meende, in 1775, als zeker te mogen Hellen,

geen' voortgang bad; doch tien jaren later, en dus juist vóór de onlusten,

waardoor de Franeker Hooge School zoo veel leeds overkwam, gelukte

-het aan Bezorgeren der Amderdamfche Doorluchtige Schuol, hem duur-

zaatii aan dezelve te verbinden.

Hier vond hij zich weder in geheel andere betrekkingen , en in vele

opzigten tot andere werkzaamlieden geroepen. Hier gaf hij dan ook

weder blijken van eene verwonderensvvaardige buigzaamheid van geest

,

waardoor hij zich met eene hem eigene gemakkelijkheid op onderwerpen

kon toeleggen, welke geheel uit elkander loopen, en waardoor hij zich

fpoe-
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fpoèdig in fiaat flelds , om uit te munten in hetgeen hem te voren

vreemd was geweest.

By het aanvaarden van zijnen post ,' fprak hij eene redevoering uit

,

over de Hypothefen in de Natuurlcande , en hoe men dezelven , in den

geest van newton , moet gebruiken. Het fchijnt , dat hij zich in zijne

redevoeringen, te Franeker, bij het aanvaarden van zijn ambt, nader-

hand bij het nederleggen van het Rectoraat der Aliademie (26) , en hier

te Amflerdam, ten doel had gerteld, om zijne wijze van de Natuurkun-

dige Wetenfchappcn uit een vvijsgeerig oogpunt te befchouwen, open

te leggen. Deze drie redevoeringen maken een voortreffelijk geheel uit,

waarvan, mijns inziens, de herhaalde lezing en overdenking niet^ge-

noeg aan allen , die eenigen lak der Natuurkunde beoefenen , kan wor-

den aanbevolen. De geest, die in dezelven heerscht,is dezelfde, welke

doorftraalt in de redevoeringen van boerhaave en 's gravesande.

Het is die geest, waarvan de ondervinding getuigt, dat dezelve, alleen

den weg tot verdere ontdekkingen en vorderingen in deze wetenfchap

kan banen. Hij had die leer zich eigen gemaakt door de herhaalde le-

zing en overdenking van de fchriften van baco en van newton, en

hij hield zich vastclijk overtuigd , dat , wanneer die leer in de Natuur-

kunde miskend of vergeten zoude worden , die wetenfchap in hare vor-

deringen vertraagd en belemmerd moest worden.

Hoewel van swinden , ie Franeker, zijne leerlingen tot de ftudie der

Wiskunde wel door aanwijzing en raad had opgeleid, waren nogtans de ei-

genlijk wiskundige coll-'gien alJaar geheel door den beroemden nicolaas

YPEV gegeven. Onder de nieuwe verpligtingen , die van swinden,
te Amflerdam, werden opgelegd, behoorde ook het onderwijs in de Wis*

kundfr.^ Hij wilde daarom zijnen leerlingen een boek geven, zoo wel ge-

fchikt tot eigene oefening, als tot gebruik iu zijne lesfen , en zoo ont-

ftonden zijne Grondbeginfels der Meetkunde , eerst beknopt in het La-

tijn, naderhand vermeerderd en verbeterd, en, naar de behoefte van on.

I 3 zen
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zen tijd, in de moedertaal, in twee rerfchillende oplagen, in 't licht

gegeven.

Om over de liooge waarde van dit boek te obrdeelen , moet men

zich den toeftand van het onderwijs in de Wiskunde, in dien tijd, voor*

xl in ons Vaderland , herinneren. De hervorming in dat onderwijs,

door EULEB. voorbereid , en door de Franfclie Wiskundigen daargefteld

,

had nog geene plaats gehad. Men had bijna geen ander leerboek , daft

EUCLiDES , hetwelk , hoe voortreffelijk anders , voor den tegenwoordi»

gen tijd niet meer gefchikt was, en eenige andere kleinere werken, in

\velken veelal de ftrengheid van den bewijstrant der Ouden aan kortheid

en gemakk lljkheid was opgeofferd. Het bock van van swinden ver-

«enigt groiidigheid en volledigheid. Eeae menigte zaken, elders niet te

vinden , treft men er in aan. De hulpbronnen, waaruit verdere kennis

kan geput worden , worden aangewezen. Het befiaat niet alleen uit

wiskundige voorfl-ellen ; men vindt er tevens de Gefchiedcnis der We-
tenfchap en hare vorderingen in geweven. Vooral bij de laatfle uit-

gave van i8iö, Raat men verdomd, hoe de meer dan zeventigjarige

grijsaard de nieuwfle werken, in alle landen van Europa uitgekomen,

had geraadpleegd. Van swindei^ zegt , dat hij dit werk gefchreveh

heeft , om nuttig te zyn , niet om roem voor zich zelv' te verwerven.

Dat dit oogmerk bereikt is, zullen diegenen gaarne erkennen, die zich

met dit boek in de Meetkunde geoefend hebben. Docli ook de roem

van een fchrander en geleerd Wiskundige zoude hem in eene nog rui-

mere mate , dan thans , zijn ten deel gevallen , indien hetzelve in eene

Bieer verfpreide taal , dan de onze , ware opgefteld geweest.

Dien roem verwierf hij echter in eene ruime mate , door het zamen-

ftellen, in het Latijn, van een werk, gefchikt, om tot handleiding zijnet

Natuurkundige Icsfen te dienen , doch waarvan flechts het kleinfte ge-

deelte in het licht verfcheen. Jammer, dat de nieuwe bezigheden en be-

trekkingen , die zieh in vervolg van tijd bij van swinden al meer en

meer
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meer vermeerderden en als opdapelden, hem belet hebben, een werkte

voltooijen, hetwelk in deszelfs onvolmaakten flaat reeds zoo veel eers

aan den Schrijver heeft gegeven. Hoe is het toch mogelijk geweest,

heb ik my zelven dikwijls afgevraagd, dat iemand, die zoo vele waar-

nemingen te doen, zoo velelesfen te geven, zoo vele bezigheden, van

allerlei aard te verrigten had , tijd heeft kunnen vinden , om dien om-

vang van geleerdheid te verkrijgen , die vooral in de Pofttiones Phyficae

worden opgemerkt I Om dien fchat van kennis te verzamelen, diende

hem vooral een ftaal geheugen , hetwelk niets verloor van hetgeen hij

begeerde te bewaren. Daartoe diende vooral de nette orde , waarin hij

alles , wat hij merkwaardigs las of hoorde , opteekende , zoodat hij het-

zelve , ten allen tijde, fpoedig en zeker konde wedervinden. Tot dat

einde gebruikte hij eene uitmuntende boekerij, die hij, te Franeker, be-

gon te verzamelen , en welke hij tot het einde zijns levens niet ophield

met de nieuvvlte werken te vermeerderen. Welke fchoone bibliotheken

in dit land ook mogen bcflaan , twijfel ik echter, of er eene gevonden

wordt, waarin zulk een rijkdom van de zeldzaamfle en beste werken

over de Wis- en Natuurkunde wordt aangetroffen (27).

Al ras voegden zich werkzaamheden van eenen geheel anderen aard bij

die , met welken hij reeds belast was. De Admiraliteit , te Amfierdani

,

befloot, op voordragt van den tegenwoordigen Minister van Marine van

dit Rijk, ccne Kommisfie aan te ftellen ,. welke bijzonder belast zoude

zoude zijn met het zaménflellen van zulke werken , die onze zeelieden

met de nieuwe vorderingen in hunne kunst moesten bekend maken, en

voorts met het verbeteren der tlollandfche hoogst gebrekkige zeekaarten.

Doch wie kan van deze Kommisfie fpreken , zonder zich tevens dien

uitmuntenden leerling van van swind&n- te- herinneren , die , in zijnen

kortftondigen leeftijd , het fieraad is',gevveest van zijn Vaderland , en wiens

verlies zijne vrienden thans nog, na 29 jaren,, betreuren, als ware het

gisteren geleden. Wie is er, die niet weet, welk deel van swinden
>• had
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had aan de vorming van den onvergetelijken nieuwland ? Wie kent

niet de hartelijke vriendfcliap , die tusfchen deze twee uitmuntende

mannen heersclite ? En wie is er toch , die prijs fielt op Vaderiandfche

Letterkunde, die niet met verrukking de heerlijke Lijkrede heeft gele-

zen , door VAN swiNDEN over zijnen Vriend en Leerling uitgefpro-

ken?

Gezamenlijk met nieuwland, of alleen , ftelde nu van swinden
eene reeks van werken op , tot onderrigt van de Nederlandfche zeelie-

den. Gij gevoelt, Mijne Meeren, dat hiertoe geheel andere kundighe»

den , eene geheel andere ftudie , het lezen van geheel andere werken

werden vereischt, dan die, welke hem tot hiertoe hadden kunnen bezig

houden. Het voornaamlle dier werken, de V^erhandeling over het b&-

paleti der lengte op ze» door maans-afflanden , is zeker het volledigfte , het-

welk over deze ftofFe in eenige taal is uitgegeven. In hetzelve wordt eene

belangrijke, ik zoude bijna zeggen, eene eenige bijzonderheid, aange-

troffen. Die namelijk, dat zij, die flechts begeeren , bloot, mechanisch

te leeren , even zoo wel onderrigt in dit boek kunnen vinden, als zij,

die verlangen , tot de minfte bijzonderheden van de theorie dier bewer-

kingen op te klimmen. Die wijze van de lengte te bepalen was toen

bij onze zee - officieren fchaars, en bij de koopvaardijlieden in 't ge-

heel niet bekend. Het heugt mij nog , dat er Onderwijzers in de Zee-

vaartkunde waren , die deze bewerking niet alleen niet verftonden

,

maar die er heftig tegen uitvoeren. Van swinden maakte dezen tak

van kennis ook voor onze zeelieden genaakbaar, en bragt oneindig

veel toe , om dezelve meer en meer in gebruik te doen geraken.

De verandering van tijden en omflandighedcn deden weldra van

SWINDEN roepen tot werkzaamheden , weder geheel verfchillend van al,

wat hij tot dus verre had behandeld. Eene telling der ingezetenen van

Amflerdam werd, na 1795, begeerd, en van swinden beftuurde hoofd»

aakelijk, en met adjne gewone naauwkcuriglieid , eene inrigting, welke

in
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in deze Stad toen voor de eerfle maal plaats had. Wat later wilde de

Regering dezer Stad ingelicht zijn omtrent de middelen , die door het Be-

ftuiir tot handhaving van der ingezetenen leven en gezondheid zouden kun-

nen in het werk gefteld worden. Van swinden , aan het hoofd eener

Kommisfie, tot dat einde geplaatst, begon en volbragt met zijne ambt-

genooten dit moeijelijk onderzoek, niettegenftaande de tegenkantingen en

oneindige belemmeringen , welke men gewoon is zulke ondernemingen

in den weg te leggen. De verzameling van Hukken, in welke de arbeid

van deze Kommisfie aan het Publiek is voorgelegd, bevat niet minder,

dan zeven hoogst belangrijke rapporten, door hem bij deze gelegenhei

opgefteld

!

Door deze flukken werd cene reeks van verjaarde misbruiken open

gelegd, en een aantal oude dwalingen aan den dag gebragt (28). In-

rigtingen , die men, zonder genoegzaam onderzoek, voor voortreffelijk

hield, bleken nu onder de gebrckkigfien van Europa te behooren.

Middelen , met wijsheid gekozen , werden er voorgellagen , om het min

volmaakte te verbeteren en het gebrekkige te herftellen. Doch bij dit

alles ondervond van swinden, dat men nooit zekerder is, van zich den

ondank en den haat op den hals te laden , dan wanneer men zich verle«

digt, om misbruiken aan den dag te brengen, bij wier inftandhouding

velen een waar of vermeend belang hebben. Maar ook aan bemoediging

heeft het hem niet ontbroken. Het loon, hetwelk hij zich kon voor-

ftellen te zullen ontvangen p heeft hij althans gedeeltelijk genoten.

Want, eenige der door hem voorgeflagene verbeteringen zijn ingevoerd,

eenige misbruiken heeft men afgefchaft , en . nog vóór zijn verfcheiden

«

heeft hij de waarfchijnlijkheid ingezien , dat in nog andere (tukken zij-

nen wijzen raad eindelijk zal opgevolgd worden.

De vordering in befchaafheid deed in het laatst der vorige eeuw de

verwarring gevoelen , die in alle landen , in al wat maten en gewigten

betreft, plaats greep. De Franfche Akademie der Wetenfchappen be.

IC . gou
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gon, ia 1780, aan het werk eaner hervorming in dit (luk te arbeiden.

Andere landen van Éurftprt hebben ledert , met meer of min gelukkigen

iiitflag , dit voorbeeld gevolgd , en de uitwerking van hetzelve ziet men

overal langzaam, doch zeker, voortgaan (29). In 1790, deed de Fran-

fche Regering alle bevriende Staten uitnoodigen, om wetenfchanpelijke

Afgevaardigden te zenden, ten einde met de Franfche daartoe benoemde Ge-

leerden , tot deze gewigtigc zaak mede te werken. Uns Vaderland kon

zeker op dit belangrijk Congres niet beter vertegenwoordigd worden

,

dan door van swinden en aeneae , die tot dat doel naar Parijs wer-

den afgevaardigd. Zie daar dan van swinden verplaatst op een nieuw

en groot tooncel, omringd van allen, waarop Frankrijk in wetenfchap

en kunst met regt roem mag dragen. Twaalf a'"gezondenen van vreemde

Staten, en elf leden van het Franfche Inftituut vereenigden zich tot dit

belangrijk werk. Geen naam onder die een en twintig , die niet be-

roemd is, door verdienden van den eerllen rang. Doch ook in dien

edelen kring vvas van swinden beflerad, om met gadeloozen luister te

fcliitteren , en dus op vreemden bodem de eer onzer Natie te handha-

ven. De roem , welken hij , vooral door zijne Franfche fchriften , ver-

worven had , ging hem reeds vooruit ; doch de aangenaamheid van zij-

nen omgang, de zeldzame gemakkelijkheid en fierlijkheid, waarmede hij

zich in eene vreemde taal uitdrukte, zijne grondige kennis en aangebo»

Ten fchranderheid wonnen aller harten en verzekerden hem elks hoog-

achting. Een zulken indruk maakten zijne uitmuntende hoedanigheden op

hen , die hem toen leerden kennen , dat zelfs nog heden , na meer dan

twintig jaren, de aangename omgang en de beminnelijke hoedanigheden

van VAN swinden in Parijs niet zijn vergeten.

Gelukkig dat de gemakkelijkheid, waarmede hij alles deed, hem in

ftaat (lelde , om de uitgebreide werkzaamheden , die hij in Parijs te vcr-

rigten had, te verbinden met de genoegens des gezelligen omgangs.

Behalve .de algeraeene werkzaamheden der Kommisfie , was aan hem en

drie
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drie andere Geleerden , de berekening van alle de driehoeken opgedra*

gen, die tot bepaling van den boog des meridiaans hadden gediend.

Van swinden, tralles, delamdre en legendre herhaalden, ie-

der afzonderlijk , alle de rekeningen , daartoe betrekkelijk. Daarenboven

was tiy Lid van de Subkommisfie tot bepaling van den meter, en belast

«iet het Verflag aan de Hoofdkommisfie. Nog was hij met tralles,

zijnen ouden mededinger coulomb ,vasalli en masscheroni werkzaam

tot het werk van de eenheid der gewigicn. Eindelijk, toen alles was afge-

loopen, genoot van swinden de eer, van eerst aan het Inftituut, en

vervolgens in de Openbare Vergadering van hetzelve , aan het Publiek

,

een V'erllag van het geheele werk te geven, dat met geestdrift aan»

gehoord, elk deed verlleld ftaan over de klaarheid, duidelijkheid en

fierlijkheid , waarmede een vreemdeling de moeijelijkfle en afgetrokkendfte

zaken wist te ontwikkelen en in fchoone taal voor te Hellen. Van al,

wat er toen ter tijd voorviel, hield hij daarenboven naauwkeurige aan*

teekeningen, die, bij gebrek aan gelijke voorzorg bij anderen, de juista

gcfchiedenis van het gebeurde bewaard hebben (30).

Nog was zoo veel werks niet genoeg voor zijnen veelomvattendea

geest. Hij vergenoegde zich zelfs daarbij niet, om met een wijsgeerig

en wetenfchappelljk oog al het merkwaardige van Parijs te bezigtigen.

Hij, die boven zoo velen uitflak in kennis, hij, die reeds zulke uitflie*

kende leerlingen gevormd had, werd, om zijne eigene uitdrukkingen té

gebruiken, ftudent , en bezocht met dezelfde vlijt, waarmede hij alle*

behandelde , de Gehoorzalen der Parijfche Hoogleeraren. Zoo was hij ,

die zelf zulk eene uitmuntende gave van onderwijzen bezat, verrukt

door de voordragt van fourcroy, en hij betuigde, voorheen geen

denkbeeld gehad te hebben van zulk een voortreffelijk talent. In de

Natuurlijke Historie , volgens zijne eigenó verklaring , minder dan ïft

andere vakken bedreven, woonde hij met genoegen de lesfen van sue

bij. Zelfs in de Heelkunde hoorde hij met ijver naar de voordragt van

K 2 BOYER,
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BOYER ; en de geleerdfle Natuurkundige van Europa verklaarde be-

fcheiden , in de lesfen van charles over de proefondervindelijke

Natuurkunde , veel geleerd te hebben. Vereerd met de vriendrchap

en het vertrouwen van al , wat in Frankrijk , door wetenrchap uitlle-

kend was. hoog gefchat door allen, die hera ontmoet hadden, keerde

hij, overladen met eer en lof, in het Vaderland terug. Mannen, al»

LAPLACE , LALANDE , DELAMBRE , PORTAL en THOURET hicldcn CeUC

briefwisfeling met hem, welke nimmer geheel heeft opgehouden. (sO-
Uit Frankrijk terug gekomen , ftelde hij het bekende werk , over

volmaakte maten en gewigten. Dit (luk , volftrekt eenig in zijne foort

,

20ude hem , konde het bij vreemden bekend worden , de grootfle eer

hebben aangedaan. De fchat van Gefchied- en Natuurkundige kennis

in hetzelve is verbazend, en toch blijft men onzeker, of men in het-

zelve meer de diepe geleerdheid , dan wel liet fchrander oordeel van

den Schrijver moet bewonderen. Van dien tijd af aan tot aan zijn ein-

de, hield hij niet op, met de invoering der nieuwe maten en gewigten

in dit land te bevorderen. Geene moeite was hem tot dit oogmerk te

groot. Hij ontzag den arbeid niet , om eene reeks van naauwkeurige

vergelijkingstafels te berekenen. En wanneer ook eens de omflandig-

heden minder gunflig fchenen, liet hij echter den moed niet zakken.

De uitgebreide Rapporten over Hukken , die op maten en gewigten

betrekking hebben, de uitgewerkte memorien daarover, op verfchillende

tijden, voor het Gouvernement gelleld, hebben dan ook het gevolg

gehad, dat hij dit gewigtig werk zeer verre heeft mogen zien vorderen,

indien hij al niet de geheele tot ftandkoming van hetzelve heeft mogen

beleven. -

Kort na zijne terugkomst uit Frankrijk, namen de lotgevallen van van

swiNDEN eenen anderen keer , en voor eene poos zag hij zich groo*

tendeels van zijne letteroefeningen , waarin hij altoos zijn geluk en zij-

nen roem gevonden had, afgerukt. Geroepen tot het bekJeeden van

een

/
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een der hoogde posten in den Staat (32), haakte hij fleeds naar de ftille

rust van het ftudeervertrek. Ik vind mij buiten (laat , hem in dien

hoogeren kring te volgen, doch dit is zeker, dat ook toen zijne daden

het kenmerk bleven dragen van onkreukbare eerlijkheid en zeldzame

ftandvasiigheid. Terug gegeven aan zijne gewone bezigheden , door

een' dier fchokken , welke ons Vaderland zoo dikwerf ontrust hebben,

oordeelde hij zelf, niet voor de Staatkunde , en de Staatkunde niet voor

hem gefcliikt te zijn. Wij mogen echter niet voorbygaan, twee ftuk-

ken op te merken, welke, in het wetenfchappelijke, door hem in dien

tijd zijn verrigt. Hoezeer gewoon zich met nederigheid over zijne

eigene fchriften uit te drukken , (telde hij nogtans hoogen prijs op eenen brief,

aan het Wetgevend Ligchaara gerigt , en door hem gefield , waarin hij

het nadeelige, voor dit land, aantoont, der verbodswetten op den uit-

voer van granen (> Ook was het van swinden , die aanleiding gaf

tot die groote geodefifche meting , door ons Medelid kraijenhoff met

zoo vele naauwkeurigheid uitgevoerd , en welke even zeer dengenen , die

er de eerfte aanleiding toe gegeven heeft, als hem, die dezelve zoo

uitftekend verrigtte, moet vereeren (33).

Toen LODEwijK napoleon den troon beklom, poogde deze vaw
SWINDEN, door menig gunstbewijs, aan zich te verbinden. Standvas-

tig bleef hij ook toen aan zijne beginfelen getrouw, en weigerde dat«

geen aan te nemen , wat met die beginfelen ftrijdig was (34). Voor

altoos had hij affcheid van alle (taalkundig bedrijf genomen , en weerde

befcheiden, doch onveranderlijk, den aandrang af, waarmede men hem
weder in die loopbaan wilde plaatfcn. Maar zijne bekwaamheden, zij-

ne talenten, zijn tijd was (teeds aan den dienst van het vaderland ge-

heiligd , en waar hij kon , liet hij zich gaarne ook tot de moeijelijklte

(*) Deze brief iï tan 23 November 1800.

K 3
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rn teederflé zaken gebruiken. Nimmer heeft deze Stad grooter gevaar

geloopen , dan toen , van dezen uitnemenden en voortreffelijken burger

te verliezen. Op verCchillende tijden , hadden Bezorgeren der Leydfche

Hooge School gepoogd, hem aan die Akademie te verbinden, nu

fcheen de tijd gekomen te zijn , waarop zij dit oogmerk zouden berei-

ken (35). Dan LODEwijK begeerde zulk een' ervaren Raadsman niet

van zich te verwijderen , en het vertrek naar Leyden werd eerst iiitge-

fteld en verviel naderhand geheel. Het Kommité Centraal van den Wa-

terftaat, waarvan van swinden Voorzitter was, dit Inftituut, hetwelk

alstoen werd opgerigt , het plan tot eene verbeterde inrij^ting der Hooge

Scholen , waaraan hij met drie andere Leden van dit Indituut (3Ö) werk-

zaam was , deden het denkbeeld van eene verplaatfing meer en meer

vervallen.

Dus fnelden de jaren van het nuttig leven van van swinden voor-

bij , en in eenen leeftijd , waarin velen de gebreken des ouderdoms on»

dervinden , en althans naar rust beginnen te haken , werd hij met werk-

zaamheden van den gewigtigikn aard, overladen. (37). Doch hij bleef

fteeds vol jeugdige kracht. Ja zelfs genoot hy eene betere gezondheid,

dan in vroegere jaren. Zijne nimmer eindigende fiudien, te Franeker,

hadden hem dikwijls in zware ziekten geftort, waartegen hij genood*

zaakt was, bij de bronnen van Spa, Aken of Pyrmont hulp te zoeken.

Nu bleef zijne gezondheid meestal ongefchokt, en liet hem vrijheid, om

zich met ijver van de taak, die hem opgelegd werd, te kwijten.

Velen uwer. Mine Ileeren, weten, hoe rusteloos lüj zich bezig

hield, om al dalgeen voor te bereiden, hetwelk de inflandbrengiiig

van dit Inüituut vooraf ging. Gij weet hoe treffeliik bij in de eerde

Algemeene Vergadering het oogmerk en de bedoeling dezer inflelling

met de mannelijke welfprekcndheid, die hem eigen was, ontwikkelde. In

de tijden van tegenfpoed en druk , die wij beleefd hebben , was hij ijve-

rig en bezorgd, om dit Inftituut te behouden tot betere dagen. Even

ijve-
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ijverig in zijnen hoogen ouderdom , als toen hi) eerst naar Francker

geroepen was, fcheen zijne vlijt niet die van een' grijsaard, welke aan

den arbeid gewend, zich aan denzelven niet geheel onttrekt, maar echter

het moeiieliikst gedeelte aan anderen over laat. liet was veeleer de

drift van een jong mensch , die eerst zijne loopban intreedt, en be-

geerig is, om zich te doen onderfclieiden. Van die voorbeeldelooze werk-

zaamheid getuigt die ftapel van Rapporten , door hem aan de Klasfe

,

dikwijls over de moeijelijkfte onderwerpen ingeleverd , doch hiermede

niet te vreden , verrijkte hij onze gedenkfchriften met twee verhande-

lingen , die zekef onder de voortreffelijkfte dier verzameling behooren.

Het een dezer (lukken ontwikkelt, met de fijnfte oordcclkunde , uit de

beroemde waarnemingen op Zwanenburg , de wetten , welke de druk-

king des dampkrings hier te lande volgt, het andere (laaft het regt

,

hetwelk huygens op de uitvinding der (linger- uurwerken heeft, met

onwnakbare bewijzen, uit de echtfte , maartevens minst bekende bron-

nen opgefpoord. Vooral in de laatfte jaren züns levens , fchepte hij

behagen om de gefchiedenis der wetenfchap te behandelen , en niemand

bezat beter dan hij, de kunst, om de duisterfte onderwerpen te fchiften

en op te helderen. Aan zynen lust tot die foort van onderzoek hebben

wij verfcheidene foortgclijke (lukken te danken , waarvan fommigen in

deze Klasfe, anderen in deze ofgene letterkundige vergadenng zijn voorge-

lezen , en welke wij hopen , dat dóór de drukpers zullen bewaard blij-

ven. (38;. Nog herinneren zich velen met mij, hoe wij den fchranderen grijs-

aard de gefchiedenis van de uitvinding der verrekijkers en brillen hoorden

ontwikkelen. Immers zagen wij hem, bijna zonder eene letter fchrifts

voor zich, met die deftige vvelfprekendheid , die hem zoo natuurlijk

was, uren achter elkander fpreken, met eene duidelykheid , gemakke-

lijkheid en fmaak, welke de genen, die hem voor het eerst hoorden,

deed verbaasd ftaan. Geene van buiten geleerde redevoeringen werden

door
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door hem opgezegd, maar bij fprak met eene natuurlijke, door oefening

befcliaafde weifprekendlieid , en zijn geheugen diende hem alleen , ora

hem aan de eenmaal bepaalde orde te verbinden, en om zich nooit te

doen vergisfen in het groot aantal namen , getallen en dagteekeningen

;

zonder zich te overijlen, drukte hij zich uit, met vlugheid en vuur,

terwijl zijn deftig gelaat en zijne achtbare houding de aandacht als

fcheen af te dwingen. Om het even of hij de Latijnfche , de Franiche of

Nederduitfche Taalgebruikte, was zyne rede altoos juist, net en fierlijk.

Nimmer begaf hij zich tot de behandeling van een onderwerp , of

hij onderzocht hetzelve van alle kanten, hij las al, wat er over gefchre-

ven was, en zette zich niet dan volkomen uitgerust aan het werk.

Van deze zorg dragen alle zijne fchriften blijken. Bij voorbeeld, zijne

befchrijving van het Planetarium van eisinga, gevoegd bij zijne lesfen

over het tellurium van van laun, bevat eene volledige gefchiedenis

van die foort van werktuigen , hoedanige ik niet weet dat ergens elders

aangetroffen wordt. Zoo vindt m.en de gefchiedenis der vroegere waar-

nemingen van het noorderlicht , eerst ontwikkeld in zijne overdenkingen

over verfchillende wijsgeerige onderwerpen , en naderhand in zijne uit»

gegevene leifen over het noorder- en zodiakaal -licht. In de behande-

ling dier onderwerpen volgde hij toen de denkbeelden van mairan, van

welke hij nogtans later is afgeweken.

Men geeft den wiskundigen wel eens na, met welk regt is mij on-

bekend, dat de beoefening dier wetenfcliap eene zekere droefheid in

den geest overlaat , die in hunne houding en gefprekken zoude merkbaar

wezen. Het fchijnt niet dat deze befchuldiging gegrond is. Immers bij

eenigen der grootfte wiskundigen dezer eeuw kon men deze (lijfheid niet

befpeuren. Bij voorbeeld niet aan lagrange , aan delambre , aan

poissoN , aan hennert , aan nieuwland , aan brunings , aan hut-

ton, aan young. Playfair ging voor een der geestigste en aangc-

naamfle mannen door, van zijnen tijd. Dcnktlijk hebben zij, die het

eerst
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eerst op deze gedachte zijn gekomen, rekenmeesters voor Wiskundigen

aangezien. Ook bij van swinden was van zulk eene ftroefiieid geen

fpoor te vinden. Doorgaans teekende opgeruimdheid en vrolijkheid zich

op zijn gelaat. Hij was de ziel der gezelfchappen , in welicen hij zich

begaf, en onuitputtelijk in het verhalen van aardige en zeldzame ge-

fchiedenisfen.

Hij heeft de zeldzame eer gehad, eene redevoering te houden, enkel

voor een gezelfchap vrouwen, en het was voorzeker geen gemakkelijk

pleidooi hetwelk voor die vicrfchaar moest voldongen worden. Hij

moeat namelijk voor die talrijke en aanzienlijke vrouwenfchaar , de rede-

nen ontwikkelen , waarom de Leden van de Maatfchappij Felix Meritis

alleen bij het Concert, en niet bij de werkzaamheden der overige de-

partementen, vrouwen toelaten. Hij kweet zich van die moeijelyke

taak , met eene bevalligheid en goeden fmaak , die niets te wenfclien

overig lieten.

Die fmaak had hij geoefend en befchaafd door de aanhoudende lezing

van de beste Franfche en Latijnfche Schrijvers , geholpen door zijn juist

oordcel en gelukkig geheugen. Dus kon hij gelieele boeken van virgi-

Lius, geheele Oden van horatius , Trcurfpelen van racine en Blij'

fpelen van molière opzeggen ; en wandelende of rijdende , in (lapeloo-

ze nachten of ziekte , kortte hij dikwijls den tijd met deze oefening van

het geheugen.

De vermeerdering zijner kennis was hem tot eene behoefte geworden

,

en in zijne laatfte jaren pleeg hij te zeggen , dat hij (ludeerde of hij

nog twintig jaren te leven had. Ook fcheen het dat eik jaar zijne be-

zigheden eer vermeerderden dan verminderden.

Tot Staatsraad in buitengewonen dienst benoemd , was hij onvermoeid

werkzaam in den dienst van Koning en Vaderland. Altoos bezig, al-

toos tot werken gereed en geCchikt, behield hij tot den laatften , de

kracht zijns geheugens en de fcherpheij zijner zintuigen. • Zijne vrien-

L den.
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den. of zij die eenigen gemeenfchappelijken arbeid met liem te verrig-

ten iiadJen, konden geene vermindering!: zijner vermogens aan liem be-

fpeuren. Niet zonder bezorgdheid zagen wij hem nog in den vorigen

zomer langs fleile ladders klimmen, om alles wat het werktuigelijke der

inrigting eencr Stoomboot betreft, met naauwkeuriglieid op te nemen.

Zoo ijverig en ftandvastig , als hadde hij geene andere bezigheden , ftond

hg de belangen voor der verfchiilende (lichtingen , welke hij mede

hielp befturen. Van het Walfche Kerkgenootic ap , van het inftituut

tot Onderwijs der blinden, maar vooral van het kweekfchool tot de

Zeevaart. Hoe groot moest dan niet zijne fmert zijn, toen hij die va-

derlandfche inrigting, dat gedenkteeken van onzen roem, onder valfche

voorwendfels wederregtelijk zag vernietigen. Zich met daden tegen de

bevelen van napoleon te verzetten , was onmogelijk. Maar- hetgeen

zoo velen niet gedaan hebben, deden van swinden en zijne achtens-

waardige Mede koramisfarisfen. Zy bogen niet fliizwLjgend onder het

juk, hetwelk hen werd opgelegd. En nimmer is van swinden, in

mijne oogen, grooter geweest, dan toen hij den Zeeprefect en zijne

Raden de taal deed hooren van eerlijke lieden, die alleen voor geweld

willen wijken (39). Indien het mij vergund ware , uit het verdien^ielijk leven

an VAN swinden te kiezen , hetgeen ik zelf het liefst zoude wen-

fchen gedaan te hebben, zouden het de voortrelFelijke werken niet zijn,

die hij gefchreven heeft, welke ik zoude begeeren. Het zoude ook de

lof niet zyn, die hij in Frankrijk inoogde , toen hij boven allen werd

verkozen , om dat beroemd Rapport bij het Indituut uit te fpreken.

Ik zoude voor alles wenfchen , de aanfpraak gedaan te hebhen in die

merkwaardige zitting, waarin Kommisfarislen van het Kweekfchool het-

zelve aan den Zeeprefekt overgaven. Doch van swinden heeft het

geluk gehad, weder betere dagen te beleven, en de Nederlandfche vlag,

die ons, gelijk hij zeide, des te dierbaarder was geworden, omdat de-

aelve drie jar^n was verduisterd geweest , weder van het Kweekfchool te

zieQ
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eien wapperen (40). De voorfpelling, door hem bij die gelegenheid

gedaan , dat die viag eerlang weder met eere zich op zee zoude ver*

toonen, heeft zich niet alleen bewaarheid, maar een der Kweekelingen

van de School, welke hij zoo zeer beminde, heeft zoo veel als iemand

bijgedragen , om de eer dier vlag roemruchtig te handhaven (41).

Die gunst had van swinden altoos van den Hemel afgebeden, dat

hij toch mogt bewaard blijven voor de fmert van zich zelven te over-

leven , en deze bede is niet onverhoord gebleven ("42). In het midden zij-

ner werkzaamheden, nog bezig met plans voor de toekomst te fmeden,

is hij aan zijne diepbedrocfde Weduwe , aan zijne Kinderen , Naastbe-

flaanden en Vrienden , aan den Koning en het Vaderland onverwacht

ontrukt (43). Even zoo als hij geleefd had, was ook zijn einde. Zijne

laatfte pogingen waren tot bevordering van het heil van anderen (44)-

Zijne jongfle gedachten waren gewijd aan zijne Kinderen, Weduwe en

Vrienden. Kalm en gelaten, doch bï] het vol gebruik zijner vermogens,

wachtte hij het ontzaggelijk oogenblik der fcheiding, met dien zedelij-

ken moed, dien hij in alle omHandigheden had vertoond, en met die be-

daardheid, welke een Christen en een Wijsgeer voegt. Indien hij toen

in die oogenblikken , waarin men zich zelven niet meer vleit, waarin

men van de wenld niets meer heeft te hopen, op zijne afgelegde loop»

baan heeft terug gedacht, dan moet het Non omnis moriar viliihoratius

ook voor zijnen geest gezweefd hebben (45).

Het is zoo! zoo lang de wetenfehappen in Europa bloeijen ,zoo lang

er voor dezelve in dit Land nog eenigen fmaak overblijft, zoo lang zal

de nagedachtenis van van swinden in eere blijven, en zijnen naam

met die van 's gravesande, van musschenbroek en lulofs fteeds

.met eerbied genoemd worden.

L £ AAN-
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(i) 's vTravesanoe in I7r5, als Sekretaris van Ambasfade naar En-

geland gezonden , had daar kennis met de beroemdfte geleerden en vooral

met NEWTON zelve gemaakt. Na zijne terugkomst, tot Hoogleeraar te Ley-

den beroepen , begon hij de Natuur- en Sterrekunde volgens de beginTeleti

van NEWTON te onderwijzen , en uit zijne fchool verfpreidde zich deze leer

over het vaste land, ^ Zie het Leven van 's cravesande , door allamand).

Ca) Te weten als Infpecteur- Generaal der rivieren van Holland »eii

West -Vriesland , en als Ordinaris Advifeur van Gekommitteerde Raden, in

»lle zaken, de roeijingen en peilingen betreffende. Men kan eenige der

Memorien door lulofs over de rivieren gefield, vinden in de Refolutien

»an Holland 1754, p. 322; 1755, p. 536; 1761 , p. 569 en 1015. Zie ook

over de verdienflen van lulofs, omtrent den Waterftaat, wiebeking Theor,

V, Pract, Wa^ferbaukunst T. i. p, 350.

(3) Jean henri van swinden is geboren in 's Gravenhage den Sften

Juni) 1746. Zijne moeder was vrouwe marie anne tolozan.

(4) Glasius was een bejaarde Duitfcber, die in den Haag zich met

het geven van lesfen bezig hield. Hij onderwees van swinden ook in

de beginfelen van het Romeinsch rept, en de Romeinfche oudheden. De
Latijnfche Scholen heeft van swinden nimmer bezocht, noch ook op rie

Akademie Ltterarifche Colleges gehouden. Ook vcrftond hij weinig of geen

Criekscit
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Grieksch. Doch hl) las gedurende zijn geheele leyen met ijver en geest-

drift 'ie beste voor:':>ren;fels der Franfche en Latijnfohe Letterkunde; vooral

iu cicero's fchriften was hij doorkneed.

(5.) Jkan jAcquEs Bt^ASSiEiiE, vai niet bemiddelde ouders geboren, en

door zucht tot de wetenfchappeii gedreven , was gedwongen zich zelf te

helpen. Hij genoot echter eenig onderrigt van den beleenden Wiskundigen

JAMUEL KOENiG, dezelfde die naderhand in de twisten tusfchen voltaire

en MAUPEUTUis, zulk eene groote rol heeft gefpeeld. Van swinden pleeg

dikwijls te verhalen, hoe de ouders van blassiere, eenvoudige lieden

zijnde, zich geen begrip^ konden maken, waarin hun zoon toch eigenlijk

ftudeerde. Zij waren zelfs niet vrij van de vrees dat hij omgang hield met

den buzen. Maar zij vvierden hierin geheel bevestigd, toen zij eens eenige

Wiskundige berekeningen op zijne fchrljftafel vonden, waarboven zij De-

mons, (de eerfte letters van demonllratie) lazen. Een Fransch predikant in

'sHage, aan wien zij zich in hunne verlegenheid wendden, had veel moeite,

om hun aan het verftand te brengen, dat zij hun zoon gerustelijk konden

laten voortwerken.

Van swinden Hoogleeraar geworden zijnde, had het genoegen in 1758, zij-

nen voorraaligeii leermeester, honoris causfd , remisfo examine et disfertations

inaugurali ^ in de philofophie te promoveeren, vah blassiere zijn mij de

volgende werken bekend:

Inleiding rot de Kegelfneden, uit het Fransch van mauduit, vertaald en met
' aanteekeningen voorzien, 's Hage 1763.

Eerfte beginfelen der Rekenkunde, 's Hage \-j6<). Een uitmuntend boekje,

vooral in dien tijd , toen men behalve Bartjens ea van lintz bijna

niets had.

Principes de geometrie élémentaire en

Inllitutions du caicul numérique et littéral , la Haye 1770, 1 vol.

Inleiding tot de befchouwende en werkdadige Meetkunde, a deelen , 8vo. 1777.

Berekening van eeni.e form les ter bepaling van den afftand eener komeet

van de aarde , in v er waarnemingen gegeven. Verhandelingen van de

Haarlemlche JMaatlcliappiJ , 10de deel, 2de ftuk, p. 88.

L 3 Ver-
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Verhandeling, wMrin uit den aard, zelfs der teerlingfcbe vergelijkingen,

getoond werd, wellce de redenen zijn, waarom er voor de drie wor-

tels dier vergelijlfingen, geene algemeene formulen Icunnen gegeven wor-

den, ibid, Sfte deel, ifte ftuk.

(6) Te weten in liet begin van 1764, toen werd hennkrt naar Utrecht

beroepen.

(7) Dit heeft mtj van «winden meermalen gezegd.

(8} Beide, de Floogleeraar van swinden, en zijn nog levende eeiiige

broeder Mr. s. p. van swinden. Raadsheer in het Hoog Geregtshof in

's flage, heiinnerden zich fieeds met dankbaarheid, aan hetgeen zij aan

hunnen oom I\1r. p. tolozan verpligt waren. Deze uitmuntende man,

wiens leven alleen der fciidie gewijd was, werd in 1736 tot Doctor in

de regten gepromoveerd, op eene fraaije disfertatie de mathematicis, mak'

fiets , et aliis fimilibus»

Cp) Van swindrn werd te Franeker beroepen als Philofophiae , Logicei

et Metaphyfices Profesfor Ordinarius, Hij aanvaardde dien post den i7deii

Maart 1767 met eene redevoering de Caujis errorum in rebus Philofophich, De

gewone lesfen , die hij aan de Franeker Akademie hield , liepen over de

Metaphyfica en Logica volgens 's Gravesande , en de Phyfica volgens

het ontwerp , waaruit naderhand de Pofitiones Phyficae ontdaan zijn. D«

beroemde nicolaas ypey hield de Wis- en Sterrekundige lesfen,

Cio) Van swinden bragt te Franeker fointijds weken door, zonder uit

het huis te komen. Dit overmatig ftudeeren ftortte hem dan ook in ver»

fcheidene zware ziekten, zoodat men voor zijne opkomst vreesde.

(11) Bij afwezigheid van den Heer van swinden, wierden zijne waar-

nemingen voortgezet, door Mr, willem de lille en pieter stinstra, Leeraar

der Doopsgezinden te Franeker, of zijne leerlingen a. chaudoir, naderhand

Hoogleeraar te Franeker , joannes wiöeki , naderhand Predikant in de Bever-

wijk t
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wijk, w. B. jELORRSMA, HENRicüs DE WAT-, A. T. THOI.KN , thans HooflecraM

te Franeker, en jan brouwer, rustend Leeraar bij de Doopsgezinden

te Leeuwarden, van welken laattlen ik mij herinner hem meermalen met de

grootfte achting en vrlendfchap te liebben hooren fpreken, en d^e mij op de

Terpligtendfte wijze met vele belangrijke bijdragen heeft vereerd.

(ia) Zie Beobachttrngen des axisfer ordentiichen Hohen und ti^fen Baro-

meter ftandes ira L iSai , Nachrichten aus den Niederlanden, von o, moll,

in GiLBERTS Annalen der Phyfik, B. 13. 1823, p. 405.

Oi) Zie de Voorrede van het 8fte deel des Mémoires de Mathématiquei

et de Phyfique présentés è 1'Académie Royale des Sciences.

(14) Zoo betuigde onder anderen burckhardt, In eene fraaijc verhandeling

over de afwijking van de naald, dat hij zekere merkwaardige waarnemingen

van NAUTONNiER nimmer zoude gekend hebben, indien hij dezelve niet in

deze trefelijke Prijsvefhandeting van van swinden aangehaald bad gevonden.

Zie Monathliche Correspondentz, T. IIL p. 163. en p. 548.

(15) Van swinden in de Nouv. Mémoires de Berlin, 1783, p. 37, heeft

den wensch geuit , dat de Franfcbe Akademisten de door hem voorgeflagene

naald mogien beproefd hebben.

(16) Zie deze proeven in de Mémoires fur l'analogie de l'électricité et da

magnetisme. T. I. p. 429.

(17; Ibid. T. II. p. 449 ,en fhchers Gefchichte der Phyfik, T.VIII. P.9J3.

(18) Zie HAüY Traite de Phyfique, ame. édit, T. II, p.97, en halU diQ|

rEncyclopédfe raéthodique, Dict. de Medécine. T. I. p. 418.

C19) Zie hierover onder anderen grhler Phyfik. Wörterb. T. III. p. 10$

*n 133. Ook Nfii7iU\N Lebrbuch d. Phyfik. T. II. p. 574.



( 88 :) •

(ao) Te weten de. Heer biot, Traite de Phyfique T. iit. p. 14^, anders e«

billijker oordeelt. Hauy Traite de Phyf. 2me, edit, T. 11. p. hij zegt : „ Que

„la marche de la variaüion diurne a étê suivie par van swinden, avec Patten.

",»tion et la conftance, qui caractérifent eet excellent obfervatéur."

(21) Zie de Pofitlones Phyf. vol. II. p. 62 § 137, in notis.

C22) Zie Cogitationes de Variis Philofophiae Capitibus, p. 268. Zie hier

de woorden van van swinden. Invenerat cl. cullen liqiiorem Thermometri,

in recipiente suspenfi, extracto aere, deprirni duobn.s aut tribus gradibus:

hiric frigus generari deduxit. Non tarnen omnis depresfio a frigore pendere

videttir, cum verosimiliter adfuit caufa externa, in ipfura thermometri bnU

bum agens, fuprema fcilicet Thermometri pars aere est vacua: in bulbiim

vero premit aer exterior, sive pondere, sive elasticitate : unde presCone illa

fublata dilatatur bulbus ; eo dilatato descendit Thermometri liquor , ac fpeciem

frigoris prae se fert.

C23) Bij voorbeeld over de gasfoorten, de electriciteit , de latente warra«

te i de tnagneetkracht , welke onderwerpen toen bijzonder belangrijk waren.

(24) De disfertatien onder van swindin te Franeker verdedigd, zijn de

volgende

:

' GADSO coopMANS (naderhand Hoogleeraar te Franeker) de F'entis, 17 Octob.

1770.'

joANNEs wiGERi de fpatto vacuo , in twee gedeelten, het eene in 1770, het

andere in 1771.

de elasticitate aquae 1772. In dit ftuk worden de proeven

van cANTON getoetst , waaruit dezelfde uitkomden nagenoeg worden afgeleid,

welke door perkins onlangs zijn bevestigd, door eene kracht van elfhon-

derd twintig atmóspheren te gebruiken. Zie u4nnales de Phyfique et de Che-

mie , T. 16. p. 321.

DANIEL BRAND , Med. Doct. Obfervatioties et cxperimenta de communicatione

tahffs , 1774,

Be-
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Behalve eenige zeer nuttige aanmerkingen over de thermometers, bevat

deze disfertatie de herhaling van die proeven van vvjlcke, welke met die yau

"St-ACK en WATT, den grond gelegd hebben van de theorie der latente warmte.

Hieruit blykt, hoezeer men zich in de fchool van van swinden te Tianeker

bezig hield , met de nieuwfte vorderingen in de Natuurkunde.

W. B. jELGERSMA, Experimetita qnaedam, circa Phaenomena lagenae LejdiU'

fis, praecipue circa effectui caloris in eandem, 1775..

Hënricus de wal (naderhand Predikant te Herbayum) (U expanfione corf»-

rum folidorum , flammae actione exhibitorum. 177$.

Eene zeer fraaije disfertatie , waarvan van swinden veel werk maakte , uit-

muntende proeven met den pyrometer bevattende.

. By deze allen kan nog gevoegd worden de disfertatie van zijnen leerling te

Amfterdam , den te vroeg ^eflorvenen j. c. low , de iis, quae veteres philofophi

de magnitudine .telluris mcmoriae prodierunt , ia lio'è te Leyden verdedigd.

, Onder de oudfte leerlingen van van swinden, te Franeker, behoort ook

de verdienftelijke Ilopgleeraar guvot; voorts maakte hij veel werk van

menalda enz. Onder zijne beste leerlingen behoorde ook z^jn eenige zoon

PHiLippE VAN SWINDEN, welke hij het ongeluk had in de&zelfs 36fte jaar te

verliezen. Al de kracht van van swinden's geest was er uoodig, om onder

4eze» flag niet te bezwijken, doch hij voelde en verdroeg dien, gelijk hec

eenen man betaamt.

, In dat gedeelte der vakantien, hetwelk hy in den Haag doorbragt, be-

oefende hij doorgaans een of ander gedeelte der Natuurkunde , met zijnen

broeder den Raadsheer Mr. s, p. van swinden , die , hoewel in andere betrek-

kingen geplaatst, de Natuurkunde mee geestdrift bemindt, en met zeldzamen

ijver eene menigte van nuttige waarnemingen en proeven heeft verrigt.

(25) Van swinden was op verfchillende tijden aan de volgende Ak^de-

mien en Genootfchappen verbonden geworden. Zoo werd hij

Lid van de HoUandfche Maatfchappij van Wetenfcliappen te Haarlem, 21

Mei 1769.

M Lid



^ po )

Lid van het ütrechtsch Provinciaal Genootfchap vau Kunden ea Weten-.

fchappen , 7 Nov. 1775.

Korrespondent van de Akademie der Wetenfchappen te Parijs, 23 Ang, 1777.

1,1.1 van de Akademie van Wetenfchappen te Beijeren , 27 Aug. 1778.

Lid van de Koninklijke Akademie der Wetenfchappen te Brusfel, 21 Oct. 1779.

Geasfocieerde van de Maatfehappij der Geneeskunde te 's Gravenhage, g

Nov. 1782.

"Confulerend Lid van her Bataafsch Genootfchap der Proef- ondervindelijke

Wijsbegeerte te Rotterdam, 11 Aug. 1783.

Korrespondent van de Akademie van Wetenfchappen te Turin, 28 Nov. 1783..

Honorair Lid van de Maatfehappij Felix Mcritis te Amfterdara, 5 Sept. 1785.

Lid van de Société des Obfervateurs de rhomrae, h Paris, 3 Fructidor

an VUL
Lid van het Lyceum du Departement du Gard , féant i Nismes , Julij iSoa/

Buitengewoon honorair Lid van de Maatfehappij voor Natuur- en Letter-

kunde, Diligentia, in 's Gravenhage , 20 Sept. 1805.

Lid van het Koninklijk -Ncderlandfcüe inltituut van Wetenfchappen, Lec«

terkunde en Schoone Kunften , te Amfterdam, 4 Mei 1808.
"JJAwjif

"Buitengewoon Lid van Verdiende, van het Genootfchap een onyermoeidk

arbeid komt alles te hoven , te Amfterdam, i Jüljj 1811.

'tiid van Verdienften van het Genootfchap tot Nut en Befchaving te Amfter«*

dam, 10 Dec, 1814.

'Asfoclé étranger van de Koninklijke Akademie der Wetenfchappen te Na*

pels, 20 Oct. 1818.

Membre étranger van de Royal Society, te Edinburg, 7 Jan. 1821,

Lid der Koninklijke Akademie van Beeldende Kunfteu te Amfterdam, ar.

Jan, 182a.
^

Caö) In 1779.

(27) Toen deze redevoering werd uitgefproken , was de Katalogns van»

de bibliotheek van tan «winden nog niet in het licht. Die Katalogus-



en fie daarop gevolgde verkoop dezer voortreffelijke verzameling heeft doea

blijken, dat in de vakken, welke van swinden het meest beoefende, zij-

ne bibliotheek niet alleen door geene andere in dit land , en in het bezit

van een bijzonder perfoon , maar hoogstwaarfchijnlijk ook door geene open-

bare van het Rijk wierd geëvenaard.

(28) Verzameling van ftukken en rapporten betrekkelijk de aanftelling van

eene Kommislle van algemeen geneeskundig toevoorzigt te Amfterdam. Een

der gevolgen van de werkzaamheden dezer Kommisfie was, dat er in Amfter-

dam , beter en geregeld onderwijs in vele vakkeu der geneeskunde wierd gege»

ven. Van swinden, altoos gereed daar waar hij meende nuttig te kunnen

rijn, nam op zich , lesfen over de Natuurkunde op de geneeskunde toege-

past, te geven. Het mogt mij gebeuren deze voortreffelijke lesfen bij te wo-

nen , en van swinden aldaar eene menigte zaken , die in den gewonen loop

der Natuurkundige lesfen bijna nooit voorkomen, te hooren verklaren, ^let Is

inderdaad te betreuren, dat men te dier tijd, deze eenige gelegenheid tot

verfpreiding van zeldzame en nuttige kundigheden , niet beter op prijs heeft

gefteld, doch bij eene verandering in de zamenftelling van de Kommisfie vaa

Geneeskundig Toevoorzigt, werd van swinden niet weder als lid benoemd,

en het uitmuntend onderwijs , hetwelk hij in die hoedanigheid , geheel belange-

loos , had gegeven , nam een einde.

(29) Behalve hetgeen van swinden zelfs, aangaande de Kommisfie van

maten en gèwigten te Parijs, in zijne verhandelingen over dat onderwerp,

heeft te boek gefleld , kan men deswegens vele bijzonderheden vinden in het

'werk van delambre, Bafe du Jystème métrique décitr.al, 3 deelen in 4to.

C30) Zie. onder anderen eenigen dezer santeekeningen van hetgeen in d«

Kommisfie van maten en gèwigten te Parijs voorviel, gedrukt in het aange-

haalde werk. T. lil. p. 434,

(31) De werkzaamheid van van swinden blijkt onder anderen daaruit,

dat hij, volgens een berigt van bürckhardt, zich met boüvard,

M 3 CAS-
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CASSINI IV, DUC LA CHAPELLE , AENEAE , BÜGGE CH TRALCES te Pfirijs bczï^

hield met waariiemingea omtrent ds afwijking van de naald.' Zie Jlg. Geogra^-.

fhifche Ephcmeriden T. lil. p. 97.

Het verblijf van van swinden te. Parijs duurde een jaar en drie dagen. De
brief waarbij de Minister van Buitenlandfche zaken vati Frankrijk , buitenlanrf-

fche geleerden tot bijwoning van het Congres van Parijs uituoodigdj, was van

22 Jiinij 1798; de werkzaamheden der Kommisfio tot de maten en gewigteii

begonnen te Parijs den 28 November 1798. Deeerfte Klasfé van het Frarische

Inftftuur, deed den 18 Junij jt^j),- Wn de algemeene vergaderingvan alle de

Klasfen, vertlag van het verrigte aangaande de matsn en gewigten , en den 4

Julij daaraanvolgende werd in eene openbare zitting van het geheele Inftituut ,.

'een kortoverzigt van deze zaak aan het Publiek medegedeeld. Van swindeüi

was de fteller dezer beide ftnkken, welke in der tijd gedrukt, en nu te vinden

zijn in de bafa du fystime mitrique dicimal T. III. Omtrent deze fttikken

drukt zich het Fransche .Inftituut aldus uit , in eene redevoering uitgefprokera

TÖor de balie van het Wetecvend Lischaam. Le coimte. aui> m w*m cuMiMnci» ph

a renda (^des travaux de la conimhjien des poids et mefurés) a paru <i Plnfli-

tut tffrir tin modèle de la perfection dans l'art d'èxpliquer leurs travaux, de

V« j'aire comprendre mime aux perfomes , qui ti'ont point fpicialement culfivi

'«« icienctu I» October 1799 keerde' van swinden uit Parijs terug,

(32) Van swiNBEN bekleedde den post van LiS van het Uitvoerend Be»

wind van 20 Junij 1800 :oc half September 1801.

^33) Zie het Précis det opérations gêodéjiques qui tnteu lieu en Hollanit

far le Cénéral KRAYEKHOFFi

(34) Van swinden bleef ftandvastig weigeren, de door Koning lodewyr
iftgeftelde Ridder orde aan te nemen. De redenen, welke hem hiertoe bewo-

gen , omwikkelde hij iu eenen brief aan den Kanfelier dier orde. '

(35) Reeds in 1772, toen van swinden nog te Franeker frond , fcheen

zijne vcrplaatfing naar Leijden, beflisti Naderhand is deze verplaatfing nog,

ver*
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rerrchddene reizen nabij geweest. In 1795, na deii' 4ood van NtEuwLAND

;

werd hij wariieUjic in diens plaats te Leyden beroepen, doch bedanlcte alstoen..

Na zijne teriiglcomst uit den Haag, in 1801, deed men wederom vergeeffche.

pogingen, om fiera aan de LeyJfche Ilooge School te verbinden, doch in de

maand October des jaars- i8o3, was hij reeds in Leyden naar eene gefchikte

woning, omziende, toen hij door Koning lodewzk ijlings werd terug geroe-

pen.

(36) Té weten de Heeren ji a. bennet , j. vai.ckgnaer en j. p. van beeck

CALKOEN. Het Rapport dezer Kommisfie door den Heer van swinden in he:

Fransch gefteld, is in het Nederduiisch vertaald door wijlen ons Medelid van

KooTEN, het is gedrukt, doch niet algemeen verkrijgbaar.

C37) Zijne algemeen erkende bedrevenheid in alles w»t op de IMatunrkund*

«enige betrekking had, was oorzaak dat velen zijne hulp bij allerlei gelegenho*

den inriepen, en allen vonden hem altoos bereid, om, waar hij kon , van dienst

te zjjn. Zoo leverüi; uij , om» AaoUco ccn voortocU uic Juiscndcn te nocmeiig

aan den Geneesheer nieuwenhuis belangrijke bijdragen tot zijne uitmuntende

geneeskundige plaatsbefchrijving van Arafterdam.

De belangen der Hervormde Waalfche Kerke, tot welke hij behoorde^

vonden aan hem eenen ijverigen en verlichten voorftander. Hij hielp liet

Inftituut tot onderwijs van Blinden te Amfterdam, gedvirctidc vele jaren be(lu«

ren. Met een woord weinigen zijn, belangeloos, zoo werkzaam geweest, al»

hij.

f38) In de Vergaderingen der Eerfte Klasfe, las hij de volgende Verhandelingen

voor, welke nog niet in de werken van het Inftitirut zijn opgenomen, docii

welke wij hepen dat eenmaal door de drukpers zullen worden gemeen ge-

maakt.

Drie Verhandelingen over de uitvinding der wetten van de botflng;',

waarin vooral het regt van chri«tiaan huyoens , op de eer van de uitvinding

dezer wetten wordt gehandhaafd. Hij was voornemens deze drie Verhandeün-

geri in een te fmeUen, en dezelve aan de drukpers te geven. Zie hierover,,

M 3. ' iOi
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In het derde Deel der Verband, van de Eerde Klasfe van het Koninklijk- Ne-

«Jerlandfche Inftitiuu, het berigt van de werkzaamheden der Klasfe, p. ló,

en 5de deel van hetzelfde werk in het berigt, p. i.

In eene andere Verhandeling, almede in de Eerlle Klasfe voorgelezen,

toonde hij aan , dut de Polytjpie of Stereotypie, reeds in 1669 door denzelf-

den HUYGENs was geoefend geworden. Zie berigt aangaande de werkzaamhe-

den der Eerfte Klasfe, p. 6, geplaatst vóór het 3de deel harer werken.

Nog cene- Verhandeling over de verdienden van huygens , aan deze Klasfe

voorgedragen, wenschten wij in het licht te zien verlchijnen; het zijn navors-

fchingen over dé gefchiedenis des flingers als (landaard van algemeene maat

befchouwd ; en bij die gelegenheid over den juisten tijd van eeuige der be-

langrijkfte ontdekkingen van christiaan hüygens.

Uit deze onderzoekingen blijkt, hoezeer hij onzen grooten landgenoot

HuyoENs vereerde. Hij had de handfchriften van dien beroemden man, zoo-

wel die op de bibliotheek der Leydfche Hoogefchool aanwezig zijn, als die

welke hij van elders kon bekomen, met groote naauwkeurigheid doorzocht,

en uit dezelve ecnc uicuiëit: bij^ouüciiicütii , lyu uiucrent tie wetenlc'liappeUj-

ke verdienden , als aangaande het leven en de bijzondere omdandigheden van

dezen onzen beroemden landgenoot , aangeteekend.

Eindelijk deelde hij der Klasfe zijne waarnemingen mede, aangaande de

temperatuur der onderaardfche gaanderijen van den St. Pietersberg bij Maas-

tricht, op verfchcidene reizen derwaarts gedaan. Zie Verh, van ds Eerjlt

'£lasfe, 5i/2 d2el, in hst berigt p, 13.

C39) De merkwaardige aanfpraak door van swinden, als PreGdent-Kom-

«lisfaris van het Fonds tot aanmoediging van den Zeedienst, aan den Zee-

Prefekt en zijne Raden gedaan , bij gelegenheid dat di: Fonds en het Kweek-

fchool voor de Zeevaart , op bevel van napoleon , aan dien beambten moest

worden overgegeven, is gedrukt, doch er zijn flechts zeer weinige exemplaren

van voorhanden. Niemand heeft zeker in dien tijd, moediger, en meer echt

Hollandfche taal gevoerd dan van swinden.

(40) Zie de aanfpraak gehouden in het Kweekfchool , op den a8 Februarij
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1814, bij gelegenVieid van het weder oprigten van hetzelve gedicht, door

J, H. VAN SWIKDEN.

C41) Ik bedoel hier den Kapitein Luitenant ter Zee tieman, Icomraandee»

rende 's Konings Fregat de Dageraad , bij de Overwinning van Palembang , in

Junlj 1821.

C42) Toen hij zich des ochtends ongefteld gevoelde, had hij één uur te

voren nog zijne gewone lesfen gehouden»

(43) Hij was in 1768 gehuwd aan Vrouwe sara riboulleau , die hem in

den ouderdom van Ba jaren overleefde»

C44) Den dag vóór zijne ongefteldlieid , de laatfte reize dat hij zich op

ftraat heeft begeven, was met oogmerk, om aan iemand eenen belangrijken

dienst te bewijzen , hij kwam toen zoo vrolyk en opgeruimd te huis als immer

te voren , om — niet weaer uu te gaan.

C45) Hij overleed den 9 Maart 1813, in den ouderdom van 75 jaren en 9.

maanden. Hij had begeerd dat zijne begravenis zonder eenige praal zoude

plaats hebben, doch een groot aantal zijner vrienden en- voormalige leerlingen,

de Hoogleeraren en Studenten van het Athenaeum, waarvan hij een fieraad

wr\s , vele leden van het Inftituut, fommigen zelfs ten dien einde van andere

plaatfen gekomen, hadden zich in ftilte bij het graf verzameld, om aan hunnen

verfcheiden vriend , leermeester en ambtgenoot de laatfte hulde te bewijzen.

Een der vr'enden van van swinden , de lieer teissêdre l'angb , Lil van do

Derde Klasfe van dit Inftituut, was bij die treurige gelegenheid, de tolk der

gevoelens van alen, en deed eene korte doch treflfende aanfptaak, aan de oia

het graf vergaderde menigte.
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J. H, VAN S PV I N D E N.

ipjfö, Disfertatio inauguralis de attractione , opgedragen aan willem V.,

Lugd. Bat. Achter dezelve is een Vers van Mr. philippe vam

«WIEDEN, den Vader.

17*55. Verhandeling over de wederftandbieding der lucht , vertaald uit het

1767. Oratio de caufis errorum in rebus Philofophicis. Franeq. 17*7. il

Maart. Gehouden bij het aanvaarden van het ambt van Hoogleeraar.

1767. En volgenHfl jaren- Cogitationes de varifs Philofophiae Capitlbus.

Dit zijn eigenlijk ftellingen , die lilj door Studenten liet verdedigen.

De eerfte daarvan was gadso coopmans , later zijn ambtgenoot te

Franeker. Het is zelf een onvolkomen Stuk zonder titel. Er zijn

twee honderd drie en veertig zulke ftellingen.

1768. Verhandeling, behelzende cene nieuwe betoging van de verheffing

der grootheid aA^h tot de onbeJ)aalde magt ». Verband, der Haar-

lemfche Maatfchappij. D. 12. p. 334.

Jf7I. De intenfo Frigore menfibus Januario if67 ac 1768 et Novembri

1770 Franequerae obfervito', in de Philofophical Tranfactions. Vol.

68. 1773.

1773.
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J772, Tentamina Theoriae mathematicae de phenomenis magneticis ,- aucto-

re j. H. VAN swiNDEN, Specimcn primura fistens pnncipia generaÜa,

ac novam punctorum indiffèrentlae et puncti culminantis theoriain

,

Lugd. ISat. 4to.

Er il niet meer van uitgekomen.

Dit Stuit is opgedragen aan maty, Sekretaris van de Kon. Maat-

fchappij te Londen , met wien van ïwind'em bijzonder bevriend

was.

1774. De vertaling van de Contemplation» de la nature van charles bon-

net, door GADso coopMANS, Is door VAN SWINDEN met vele aantee-

keningen verrijkt, die bonnbt naderhand in eene nieuwe Franfche

uitgave heeft overgenomen.

„3Ï775* Journal de Phyfique, Expériences fur l'influence de la lumière fur

les plantes , en partie traduites en partie extraites du manufcript de
r^,, ,,feu M. MQcep.

1775, Jn ,het Journal de Phyüqne , Obfervations fur Ie froid de Novembre

et Decembre 1774 et Janvier 1775.

.._,|^7;r. Recherches fur les aiguilles aimantées , et fur leur» variations régu-

lières, qui ent partagé Ie prix propofé, pour Tannée 1777, par

M. VAN SWINDEN, Mémoircs préfentés h Tacadémie R, des Sciencei

• ' ,^ T. VIII. Het Stuk van coülomb is in het 9de deel.

:.M7Z* ï? ^* Mémoires de l'Académie des Sciences de Paris, van dat jaar,

vindt men uittrekfels van messier van de waarnemingen van van

SWINDEN , over het Noorderlicht.

1778. Obfervations fur Ie froid rigoureux du mols de Janvier 177^» l

vol. 8vo. chezRey,

j ,1778. Disfertatfon fur la Comparaifon des Thermomètres, i vol. 8vo.

,

met een' nieuwen titel , uitgegeven in 179».
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1778. RéfuUats des Obfervations Météréologiqiies h. Franeker, depuii

1771 jusqu* k 1778, dans plufieurs endroits du Journal des favans.

J778. Réfultats des Obfervations Mdtéréologiques de 1778. Dans les Mé-

moires de l'Académie de Bruxelles. Tom. III.

1778. Journal de Phyfique, Mémoire fur les Obfervations Météréologi»

ques faites a Franeker en 1777.

1778. Reflexions fur Ie Thermomètre de michely du crest. Journal de

phyfique 1778.

K79' J. 'H. VAN swiNDEN, Oratio de Philofopliia Newtoniana, habita die

7 Jnnii 1779, quum Magiftratu Acaderaico abiret.

Opgedragen aan willem V.

Vóör deze Oratie zijn twee Latijnfche verzen, een van j. b.

BROUWER, Lit. lium. et PÜl. ft., en het andefe van s. gratama,

L. H. S. thans Hoogleeraar ie Groningen»

1779. Plan d'un traite de l'aurore boreale pöur fervir de fnite h celui

de Mairan , in het Journal des favans, van November 1779.

1780. Mémoire fur les Obfervations Météréologiques faites k Franéfcef

pendant Ie courant de 1779. i vol. 8vo.

1780. Bcfchrijving van een Konstftnk , verbeeldende een volledig bewege-.

lijk Hemelsgeftel, uitgedacht en vervaardigd door eise eisinga, Fra-

neker 1780 ,8vo. Van dit ftuk heeft men eerlang een' tweeden druk

,
a.'iUi.M ii'sr ifSiüurniiS narn jnii.

te wachten, .,•('

1780. Sur la Marche de l'Aiguille Magnétique obfervée, pendant Taurore

boreale du 29 Fevrier 1780, in de Acta Petropolltana 1780, ifte

fluk.

1780. In het Genees- en Natuurkundig Kabinet N". 2. Aanmerkingea

over het weder in December 1778 en Januarij 1779»

«781»
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178». Brief aan castillon, over de Waarnemingen van Hygrométeri. •

Nouv. Mémoires de l'Acad, de Berlin 178 1, p. 07.

178a. Correspondentie met j. bernouilli, over de weerkundige waame.

mingen van 1781, 1782 en 1783 Nouv. Mémoires de l'Acad. d«

Berlin 1782, p. 15.
*

"1783. Obfervations les plus remarquables dn froid rigoureux de Decembre

1783 , Janvier et Fevrier 1784. Mémoires de l'Académie de Berlin,

1783 , hist. p. 35.

1783. -Plan tot het doen van Weerkundige Waarnemingen , voor de Genees-

en IVatnurkundige correspondentie Sociëteit, opgeiigt in 's Graven-

hage, in de Verliandelingen van de Natuur- en Geneeskundige cor.

respondentie Sociëteit, ifte Deel.

JoANNEs HENRicus VAN swiNDEN , de Paradoxo Magnetico, mag-

ucicui fortiuo farriiin Bunim ainw aliiim tnagnfitpm nttrahere.

Neue'Abhandl. der Bayerifclien Akademie. Pliil. B. i. f. 351.

Disfertaiio de Analogia Electricitatis et Magnétismi. Neue Ab«

handlungen der Baijerifclien Akademie. Pliilof. B. s. S, i.

1784. Recueil de Mémoires fur l'Analogie de l'Électricité et du Magnetis-

me, 3 vol. 8vo. chez Rey.

X784. Obfervations fur qiieiques particnlarités Météréologiqnes de rannée

1783 , dans les Mémoires de l'Académie Royale de Turin , Tc M.

1785. Oratio de Hypothefibus Pliyficis, quomodo fint e mente newtoni

inteliigendae, habita 25 Aprilis 1785, cura in Ilkistri Atlienaeo Am.

flelaedamenfi Philofopliiae, Pbyfices, Mathefeos et Astronomiae

Profesfionem auspicaretur, 410. i:;M.l :

1785. Befchrijving van het Tellurium van adams, door aeneae, In het

Fransch vertaald door van swinden , in plano.

Na ï7«<ï«



178<5. Redevoering over het Noorderlicht, door j. h. vapi swindbn , ia

het Algemeen Magazijn vaa Weteiifchap , Kuust eu Smaalc, 3de

Deel , p. 49.

Over het Zodiakaal licht, ibid. p. 231.

Over de oorzaken van hec Noorderlicht, ibid. p. 385. .

1786. Theoremata Geometrica, quae annuo labore explicat demonftrat et

Obfervationibus lUustrat j. h. van swinden, accedunt problematum

Geométricorum libri quinque» 8vo. ap, den hengst.. Dit werk

werd in 1790, vermeerderd en verbeterd, in het Hollandsch uitge-

geven, onder den titel van Grondbeginfels der Meetkunde, 8vo.

1790, bij DEN HENGST, bij wien in 1816 een tweede nog veel ver-

beterde druk is uitgekomen.

1786, Pofitiones Phyficae, quas annuo labore in Scholis privatls explicat,

Experimcntis illustrat et Auditorum fuorum raeditationi proponic

j. H. VAN SWINDEN, het ifte en de helft van het ade r^pp|- Harder-

wijk bij VAN KASTEEL, iu 8vo, Vsn het ille deel bellaat er ook

eene Hollandfche vertaling.

1787. Verhandeling over hec bepalen der Lengte op Zee, door afllanden

van de Zon tot de Maan of Vaste Sterren, bij van keulen, 8vo.

Van dere Verhandeling zijn zes drukken, in het licht, de laatfte van

1819, Aan het opftellen van de drie laatfte werken had nieuwland

eenig deel , doch hij overleed vóór de uitgave van den 3den druk

der Verhandeling over de Lengte, In 1796 uitgekomen. Zie hier-

over de Voorrede van den sden druk. Van swinden had het

voornemen om een diergelijk werk , ten dienfte der Nederlandfche

Zeelieden, op te ftellen , over het bepalen der Lengte op Zee,,

door middel van Zee - Horologien , doch zijne verwijdering uit de

Kommisfie tot de Lengte, heefe zulks belet.

178$. Verklaring van den Almanak ten dienfte der Zeetieden , uitgege-

ven door Kommisfarisfen tot de zaken » het bepalen der Lengte-

op Zee, en de verbetering der Zeekaarten, betreffende.

Ï788.



'( 'xöi !>)

'^ f788. De rApplication de TElectricitd i la phyfique et Ia ittédécine par

M. M. PABTs VAN TRoosTWYK ct KRAAYENHOFF , (vertaald door den

Heer van swinden).

Het ootfpronkelijke is niet gedrukt.

1788. Verhandeling over de inriijting en het gebruik der Octanten en Sex-

tanten, van HADLr^Y, door Kominisfarisfen tot de zaken de Lengte

op Zee, en de verbetering der Zeekaarten betreffende, 8vo.

, 1788. Lewensfche;s van den Heer ]• c. mohr in de Letteroefeningen.

1789. Redevoering, en aanfpraak aan de Vrouwen, ter inwijding van het

gebouw der Maatfchappij Felix Meritis te Amfterdam , gehouden

31 October en 1 November 1788, 8vo.

1794. Inftructie voor de Exatninateurs der Stuurlieden , bij de O. I. Com»
pagiiic.

1795. Lijkrede op pïeter nieuwland, op den 24.ften December 1794,

uitgefproken te Amfterdam in de Maatfchappü Felix Meritis , 8vo.

t/95' Rapport over de telling van het volk van Amfterdam, folio.

1797. Brief aan den Schrijver van het Weekblad de Democraten, pver

het voordeeligst gebruik der Penningen , die tot ondersteuning van

de Weduwen der gefneuvelden in den laatften Zeeflag en van hunne

Kinderen, mitsgaders van de gekwetften zijn ingezameld, 5 November

1797, 8vo. (door den Heer van swinden zonder naam uitgegeven,

om Kommisfarisfen over het Kweekfchool te verdedigen en hen van

de onverdiende blaam te zuiveren, hun door gemelden Schrijver

aangewreven).

1798. In de Verzameling van Stukken en Rapporten , betrekkelijk de aan-

ftelling van eene Kommisfie van Algemeen Geneeskundig Toevüor-

zigi , is het eêrfte deel , bevattende het Vertoog , dieneade ten ge-

N 3 kide
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lelde van een plan ; voor een Kommitté van Gezondheid , en de

daarbij behoorende Stukken , geheel , van de pen van van «winden.

Van de Rapporten , in de twee volgende deelen voorkomende , zijn

door hem gefteld. . /fv""^;, 7-:,

N'.3. en 4. Over het Straatvuilnis.

5. Over de Onzuiverheid der Stads grachten,

7." Over het Regenwater,

8. en 9. Over het Schuitwater,

19. Over het Voorkomen van Ongelukken,

33. Het hoogst belangrijk Rapport over de beide Gasthuiren.

34. Over al hetgeen dienflig is om te oordeelen , over

den ftast der gezondheid , de uitgeftrektheid der ziekten

en het af of toenemen van volkrijkheid en welvaart,

1800, Lettres fur les grands hyvers de ce fiècle dans Ie Journal de Phy.

fique.

t8o3. Verhandeling over volmaakte maten en gewigcea, s deelen, 8vo*

bij DEN HENGST. '^A.V'/uir^ fr:

(803, Lesfen over het Planetarium, Tellurium en Lunarium van hartoo

VAM LAUN, 8V0,

«803. De Wet, betrekkelijk de herfmelting der oude munten in Frankrijk,

den 3 Germinal (04 Maart 1803), en die van 7 Germinal (28 IVTaart

1803), aan het Gouvernement voorgedragen, uit het Fransch ver-

taald en met aanmerkingen opgehelderd door j, h, van swinden, in

de Letterbodes N*. 21 en 22, 16 en 20 Mei 1803, p. 322 en p.

340.

1803. Berigt van de voortzetting van de Franfche Meridiaan-meting , in den

Letterbode N». 8.

1803. Over de meting van een graad des meridiaans , door de Jezuiten ia

China verrigt, in den Letterbode N*. 34,

1804,
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1804, Over de bevolking van Amderdim , en de fterfte welke aldiar platts

heeft, en de voorgewende ongezondheid, uit deze, door foinmigen

opgemaakt, heeft men eea uitmuntend (luk vaa vanswinden in den

Letterbode van 29 Mei 1804, N». 23, p. 353. Hetzelve was uitge-

lokt door eene plaats in de Gefchiedenis der Hollandfche Staatsrege-

ling van A, KLUIT, ifte deel, p. 35; tot deze zaak behooren nog de

jj„ .,.brief van den Hoogleeraar vrolik aan deu Hoogleeraar cras , in

den Letterbode van 23 December 1803, N". 53. Het antwoord van

den Heer kluit daarop, In hetzelfde Tijdfchrift van 23 Maart 1804,

en het antwoord van kluit aan van swiNokN, ibid 6 JuHJ 1804,

N". 29.

iSotf. Algemeen en beredeneerd Register op alle de Publicatiei en Ordon-

nantien van de Geraeene Middelen, a Vol, 8vo,, bij den hengst.

Dit ftuk zonder naam uitgekomen is door van swinoen, len gevalle

van zijnen bijzonderen vriend den hengst, opgeftcld.

1808. Bedenkingen over de ware grootte van den Rijnlandfchen voet, door

j. H. van swinden. In dit uitmuntend Stukje, verdedigt de Heeir

VAN SWINDEN de grootte van den Rijnlandfchen voet, zoo als die ia

}iet werk over Volmaakte maten en gewigten is opijegeven, terwijl

de Heeren aeneae, le rEvfiE de mowtiony, van breooél en de

GELDER, daarvoor eene andere grootte hadden gevonden, welke

echter federt op hoog gezag, en ook door den Heer van swindec»

in zijne volgende fchriften is aangenomen. r

1809. Rapport over de Akademien in het Koningrijk Holland aan Z. M.
uitgebragt In 1809, door de ICommisfie beftaande uit de Heeren

VAN SWINDEN, VALCKENAER ,' BENNET , CU VAK BEECK CALKOEW )
(dft

'ftuk is door den lieer van swinden in het Fransch gefteld^en doof

den Heer van kooten in het Nederduitsch vertaald,
.'. Ji

1810. In het 3de deel van de Bafe du Systême Mètrique Décimal, Pari*

1810» vindt men de volgende Stukken van van swindbn-s

a, Notes commaniquées par m. van swinden, fur ce qtii s' est

pasfé aux féances de la commisfion des peids et melüres.
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i. R«pport fait k rinflitiit Nationa!- Ie 29 prairéal , nn 7 (18 Juni]

1799)» 3" ^°^ ^^ '3 Clasfe des Sciences Phyfiques et Ma-

thématiques , fur la mefure de la Méridiennc de Fiance, et les

réfiiltats qiil en ont été déduits poiir détermlner les bafes du

nouveau fystême métrique.

c. Prdcis des opérations qui ont fervi i détermiiier les bafes du

nouveau, Syst4me métrique, tu, i W féance publfque de l'Inftltnt

des Sciences et des Arts Ie 15 Blesfidor an 7 (4 Julij 1799) par

ƒ. H. VAN swiNDEN. Deze beide iaatfle Stukken zijn, in der

tijd, op last van het Wetgevend ligciiaam en van het Inftituuc

gedrukt, en federt het eerde in het Journal de Phyfiqu e her-

drukt. In 1801 , zijn deze Rapporten ook in onze taal in het

licht verfcheuen.

Sl^-'. ,

iSto. Onderrigt over de Franfche en Hollandfcfie mujiten en derzelver yer-

,fOi

gelijking, met de uuwJigc lofclo, i>mo. bij ncn «tw»»»!'»

» ''

JMJJI.' ,Verflag der verrigtingen van Kommisfarisfen over het Vaderlandsch

.
_^ ;j Fonds ter aanmoediging van 'sLands Zeedienst, gedurende 1810 en

Januarij eu Februari) 181 1. In dit ftuk, grootendeels door van

swiNnEN npgpftpIH . vindt men de merkwaardige Aanfpraak door hem

als Prefident van Kommisfarisfen , over .voornoemd Fonds , den 27

Februari) 181 1 gedaan aan den Zeeprefekt en de Raden van Admini-

ftratie der Prefektuur, in de laatfte zitting van voornoemde Kommis-

farisfen , en waarbij het Kweekfchool voor de Zeevaart, aan

': '-'
het Beftuur der Franfche Marine moest worden overgegeven.

1811. Vergelljkings - tafels tusfchen de ellenraaat en de mètre, mitsgaders

j
,,p' j.yderzelver prijzen in Guldens en Francs. Bij den UEiNosT in lamo.

1811. Vergelijkings- tafels tusfchen het Fransch gewigt of kiiograrame, en

het Amfterdamsch gewigt. Hiervan zijn twee drukken in het licht,

lamo. bij den iibngst.

On-
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ifii. Onderrigt over het gewigt, de gehalte en den prijs van goud- en

zilver, naar de Franfche en Hollandfche wetten en gebruiken, met

de noodige Vergelijklngs- tafels, voor het trooisch- en karaatgewigt,

met de kilogramme; voor de gehalte en voor de prijzen in Gulden»

en in Francs, ismo. Mj den hengst.

i?ia. Vergelljkings- tafels tusfchen de Hollandfche lengtematen en de mè^

tre , met het noodige onderrigt over dezelve maten , lamo, bij dei»

BBNGST.

1812. Vergelijkings - tafels tusfchen de Hollandfche vochtmaten en de

Franfche, genoemd litre en hectolitre, met het noodige onderrigt

tot dezelve, lamo. bij den hengst.

1812. Vergelijkings -tafels tusfchen de Hollandfche koornmaten en hecto*

litre met het noodige onderrigt, lamo. bij den hengst.

i8ia. Vergelijkings- tafels tusfchen de Hollandfche Landmaten ea de

hectare, lamo. bij den hengst.

Alle deze Tafels , en onderrigtingen over maten en gewigten , be.

halve die van de wnnten , en het goud en zilver, zijn voorzien

van eene Franfche vertaling. Voorts zün er nog bij den hengst

eenige Tabellen uitgekomeu , over de vergelijking van de Stère met

de Houtvadems, en eene gegraveerde Plaat, tot vergelijking

der Lengtematen, het een en andere door den Heer van swindén

berekend en bertuurd. Sedert de herftelling van Nederland , heeft

de Boekverkooper den hengst, de wetten en beduiten,

achtereenvolgens op het ftuk van maten en gewigten in dit

Land gemaakt , beginnen uit te geven ; hier bij zijn ophelderende

aanteekeningen van den Heer van swinden gevoegd. Men weet

ook dat hij federt jaren arbeidde aan eene Gefchiedenis der Neder-

landfche munten , waarvan hij reeds vóór eenen geruimen tijd , eeni-

ge Stukken tot zijne voorlezingen in de MaatfchappiJ Felix Meriti»

bad gebruikt.

O 18IS.
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aSiJ. Verhandeling over de wetten welke de drukking des Oampkriogs

volgt. In de werken van de Eerfte Klasfe van dit Inftituuc , eerfce

Deel-

l8i4t Aanfpraak gehouden in het Kweekfchool voor de Zeevaart, te Ara-

fterdam op den 28 Februari] 18 14, ter gelegenheid van het weder-

oprigten van hetzelve Gedicht, door j. h, van svvinden.

i;: ; , .

l8i(J. Vertaling in het Fransch van het Rapport der Eerfte Klasfe van dit

Inftituut over de invoering van het algemeen ftelfel van Maten en

Gewigten ; Amfterdam 1816.

'iSiö. Tafels ter herleiding van Francs tot Nederlandfche Guldens en van

Nederlandfche Guldens tot Francs, 8vo.

De Franfche vertaling van dit ftuk mede door den Heer van

swiNDEN werd gelijktijdig, doch afzonderlijk, uitgegeven.

1816. Tafels ter herleiding van Stuivers en Pennningen tot Cents en van

Cents tot Stuivers en Penningen, 8vo.

1817, Verhandeling over huygens als TJitvinder der Slinger - Uurwerken

in het 3de deel van de werken der Eerfte Klasfe. Van dit uitmun-

tend Stuk heeft de Hoogleeraar voijte eene vertaling gegeven in het

r Engelsch Journaal van de Heeren bkewster eu jamüson, Edinburg

1 fhilofophical Journal , vol, 6 et 7.

j5^i. Zijne waarnemingen van de Zon-Eclips van 7 September 1820,

, , vindt men in het eerde deel van de werken der Astronomical So-

. , aety te Londen , 4to,

^'irSari 'Béfcription de' la fétej'dii'gme. jubfïé femi- féculaire de la maifon

sfjr
: des 'orphelins wallONs a Aftirterdam,

^Nog heeft VAN swiNuÉN aan lalande eene menigte bijdragen voor de

Bibliographie Astronomique, Ilollandfche Sterrekundige boeken betreffende,

gfele^^èrd. In de Biographie Univerfelle, zijn eenige levensbefchrijvingen , on-

rfer' anxieren die van musscuenbroek, van zyne hand. De aanfpraken door

VAN SWINDEN , als Voorzitter gedaan in onderfcheidene algemeene Vergaderingen

van drtinftituut , zijn gedrukt in de Prócesfen - Verbaal dier Vergaderingen.
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